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مقدمة الطبعة الثانية للكتاب 

تختلف الطبعة الثانية من هذه امذكرات عن الطبعة الأوى ي جالن:
امجال الأول ه� ت�سحيح الأخطاء امطبعية واللغ�ية ي الطبعة الأوى. 
اأما امجال الثاي، وه� الأهم ، فه� ي اإ�سافة 13 ملحقًا يت�سمن جداول 
وحتى   1947 عام  منذ  للعراق  ال�سكانية  الركيبة  عن  دقيقة  اأح�سائية 
نهاية عام 2015 معتمدين على م�سادر ر�سمية ختلفة. وم�جب هذه 
اماحق فقد م ت�زيع �سكان العراق ح�سب انتمائهم امذهبي والق�مي: 

�سيعة، �سّنة ، عرب، اكراد ، تركما، م�سيحين ، ... األخ.
الهدف الرئي�سي من هذه اماحق ه� اعطاء �س�رة حقيقية ووا�سحة 
عن م�زائيك ال�سعب العراقي وتركيبته الجتماعية، تلك الركيبة التي 

حتم على اجميع التعاي�ش معًا ي اأمان و�سام. 
للباحثن  ودائمًا  م�حداً  �ستك�ن م�سدراً  الثاثة ع�ر  اماحق  هذه 

اأوًل ولل�سيا�سين ثانيًا.
فيما يلي م�جز لتلك اماحق وللقارئ الع�دة اى اماحق مزيد من 

التفا�سيل. 

املحق رقم -1 - : ال�شكان
يحت�ي هذا املحق على خم�سة جداول تف�سيلية وجدوًل اح�سائيًا 
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ال�سكاي  التك�ين  امحلق  يتناول  اج��داول.  جميع  خا�سة  واح��داً 
الفعلية   ، ال�سكانية  لاح�ساءات  وفقًا  وعرقيًا  دينيًا  وت�زيعهم  للعراق. 
والتقديرية، التي اجرتها احك�مات العراقية امتعاقبة ابتداءاً من الح�ساء 
ال�سكاي الر�سمي لعام 1947 واتنهاءاً بالتقديرات ال�سكانية التي اجرتها 

احك�مة العراقية حتى نهاية عام  2015 .
1- ي عام 1947 اجرت احك�مة العراقية تعداداً ل�سكان العراق، 
ال�س�ؤون الجتماعية(*) ان  التي ن�رتها حينئٍذ وزارة  يت�سح من الأرقام 

ن�سبة ام�سلمن اى جم�ع ال�سكان بلغت %93.3

 % 6.7 ون�سبة القليات غر ام�سلمن 
وبلغت ن�سبة العرب ام�سلمن  %71.1 
 % 22.2 وام�سلمن من غر العرب )كرد ، تركمان( 

العراق وفقًا لأح�ساء 1947 ح�اي 4.6 ملي�ن  كان عدد �سكان 
ن�سمة م�زعن على النح� التاي: 

- ال�سيعة العرب  51.4 %
 % 19.7 - ال�سّنة العرب  
 % 18.4 - ال�سّنة الكرد  
 % 0.6 - ال�سيعة الكرد  
 %1.1 - ال�سنة الركمان  
- ال�سيعة الركمان  %1.0 
 %1.1 - اقليات �سيعية اخرى  
 %6.7 - اقليات غر ال�سام  

امركزي. وزارة  الح�ساء  دائرة  او  للتخطيط  ال�قت وزارة  يكن ي ذلك  )*( - م 
ال�س�ؤون الجتماعية كانت هي ام�س�ؤولة عن التعداد ال�سكاي عام 1947. 
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 ، اعاه  اإليه  ام�سار  ال�سكاي  الح�ساء  من  �سن�ات  ع�ر  بعد   -2
اجرت احك�مة العراقية تعداداً �سكانيًا اآخر عام 1957 . ول� نظرنا اإى 
اجدول 3 من املحق الول ل�جدنا باأن عدد ال�سكان بلغ 6.1 ملي�ن 

ن�سمة ، م�زعن على النح� التاي: 

 % 95.5 - ن�سبة ام�سلمن اى امجم�ع  
 % 4.5 - ن�سبة القليات من غر ام�سلمن 
 % 51.5 - ن�سبة ال�سيعة العرب  
 % 19.7 - ن�سبة ال�سنة العرب  
% 19.0 - ن�سبة الكرد 
 % 5.4 - ن�سبة الركمان  
 %4.5 - اقليات اخرى 

3- ل� نظرنا اإى بقية جداول املحق رقم )1( التي تبن التقديرات 
 2010  ،  2005  ،2000  ،1995  ،  1990 لاع�ام  ال�سكانية 
امجتمع  مك�نات  بن  ال�سكاي  الت�زيع  ن�سب  باأن  �سنجد  و2015 
العراقي بقيت ثابتة تقريبًا وه� امر طبيعي ذلك لأن معدل النم� ال�سكاي 

ه� ذاته بن جميع امك�نات. 

املحق رقم -2- : روؤ�شاء الوزارات العراقية: 
 :2003 – 1920

املحق رقم -2- يبن لنا اأ�سماء ال�سخ�سيات التي ت�سنمت من�سب 
رئا�سة ال�زارة العراقية ي العراق خال الفرة 1920 – 2003 ح�سب 

مكّ�نهم امذهبي : �سني ، �سيعي .
 34 العراقية  ال���زارة  رئا�سة  على  تعاقب  الفرة  تلك  خال   -4
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و�سبعة   )%80( ال�سني  امذهب  من  منهم  وع�رون  �سبعة   ، �سخ�سية 
�سخ�سيات فقط من امذهب ال�سيعي )%20(. 

5- خال الفرة 1920 – 14/م�ز/ 1958 )العهد املكي( اي 
ال�زارة  رئا�سة  على  تعاقب   ، �سهراً   453 البالغة  الزمنية  الفرة  خال 
اى  منهم  واربعة  ال�سني  امذهب  اإى  ينتم�ن  منهم   19 �سخ�سية،   23
امذهب ال�سيعي. وجدر ال�سارة هنا اإى ان جم�ع ال�سهر التي تراأ�ش 
فيها امك�ن ال�سني رئا�سة ال�زارة ي العهد املكي بلغ 431 �سهراً من 
تراأ�ش  التي  ال�سهر  جم�ع  اأما   .  )%95.0( اي  �سهراً   453 جم�ع 
ال�زارة فيها �سخ�سيات من امك�ن ال�سيعي فقد بلغ 22 �سهراً )%5.0( 

على النح� التاي: 
- �سالح جر – ثمانية اأ�سهر 

- حمد ال�سدر – خم�سة اأ�سهر .
- د. فا�سل اجماي – �سبعة اأ�سهر .

- عبد ال�هاب مرجان – ثاثة اأ�سهر تقريبًا.
6- خال الفرة من 14/ م�ز - ولغاية 17 / م�ز/ 1979 والتي 
مثل العهد اجمه�ري )ولكن قبل ت�سلم �سدام ح�سن احكم من احمد 
ح�سن البكر( اي 190 �سهراً تعاقب على رئا�سة ال�زارة �سبعة ا�سخا�ش 
تدم  م  الذي  طالب  ناجي  ال�سيد  با�ستثناء  ال�ّسني  امك�ن  من  جميعهم 

وزارته �س�ى ت�سعة ا�سهر.
7- خال الفرة من 17 / م�ز / 1979 ولغاية �سق�ط نظام �سدام 
البعث ي 9/ ني�سان / 2003 ، اي ما يقارب 279  ح�سن وحزب 
�سهراً كان �سدام ح�سن ه� احاكم امطلق حيث كان ه� رئي�سًا مجل�ش 
فرة  با�ستثناء  ال�زراء  مجل�ش  ورئي�سًا  للجمه�رية  رئي�سًا  الث�رة،  قيادة 
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ق�سرة تراأ�ش جل�ش ال�زراء فيها �سكليًا الدكت�ر �سعدون حمادي، حمد 
الزبيدي واحمد ح�سن ال�سامرائي.

8- خا�سة ما اأو�سحناه اعاه ، الفرة الزمينة منذ ا�ستقال العراق 
ال�زراء  رئي�ش  كان  �سهرا   922 والبالغة  9/ني�سان/2003  ولغاية 
املكي  العهد  ي  �سهراً   22 فرة  با�ستثناء  ال�ّسني  امك�ن  من  العراقي 
وت�سعة اأ�سهر ي العهد اجمه�ري وهي الفرة التي تراأ�ش ال�زارة فيها 
ناجي طالب، اي ما جم�عه 31 �سهراً فقط من جم�ع 922 �سهراً 

اأي بن�سبة %3.1. 

املحق رقم -3- القيادات القطرية حزب البعث ي العراق: 
9- يتناول هذا املحق ا�سماء اع�ساء القيادات القطرية حزب البحث 
العراقي منذ عام 1953 ولغاية ي�م ا لتا�سع من ني�سان 2003 ح�سب 
كانت  والثالثة  والثانية  الأوى  القطرية  القيادة  ففي  امذهبي.  انتمائهم 
 .  %37 ال�سيعي  امك�ن  ومن   %63 ال�ّسني  امك�ن  من  الع�ساء  ن�سبة 
اأما القيادة القطرية بعد قيام ث�رة 14 / م�ز/ 1958 فقد كانت ن�سبة 

الع�ساء من امك�ن ال�ّسني 44% ومن امك�ن ال�سيعي %56 .
ي  احكم  البعث  حزب  ت�سلم  عند   1963 �سباط  من  الثامن  ي 
امك�ن  من   %55 ع�س�يتها  ي  ت�سم  القطرية  القيادة  كانت  العراق 

ال�سيعي و45% من امك�ن ال�ّسني.
10- ي 17/ م�ز/ 1968 ت�سلم البعث احكم ي العراق مرة ثانية. 
ي هذه امرة كان اع�ساء القيادة القطرية كلهم من امك�ن ال�ّسني %100. 
ع�س�  ب�سم  القطرية  القيادة  ت�سكيل  اعيد   1971 )ماي�ش(  ايار  ي 
من  م�ؤلفة  القيادة  ا�سبحت  عفلق.  مي�سيل  ا�رار  على  بناء  واحد  �سيعي 
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13 ع�س�اً، جميعهم من امك�ن ال�ّسني با�ستثناء ع�س� واحد ه� نعيم 
حداد. 

11- بعد انعقاد ام�ؤمر القطري الثامن حزب البعث العراقي ي 8/ 
ت�سعة  اأخرى من 13 ع�س�اً  القطرية مرة  القيادة  يناير/ 1974 ت�سكلت 
�ّسنة   %69.2 اأي   ، ال�سيعي  امك�ن  من  واربعة  ال�ّسني  امك�ن  من  منه 

و30.8 % �سيعة.
القطرية حيث  القيادة  ت��سيع ع�س�ية  12- ي عام 1977 جرى 
ا�سبح عدد الع�ساء 21 ع�س�اً ، 15 ع�س�اً من امك�ن ال�ّسني و5 من 
ال�سيد طارق  ه�  ام�سيحي  امك�ن  من  واحداً  ال�سيعي وع�س�اً  امك�ن 

عزيز.
بقي عدد اع�ساء القيادة القطرية 21 ع�س�اً حتى ي�م �سق�ط النظام 
ي 9/ ني�سان/ 2003، حيث كان فيها 16 ع�س�اً من امك�ن ال�سني، 

4 من امك�ن ال�سيعي وواحد من امك�ن ام�سيحي.
املحق رقم -4- امجل�س الوطني لقيادة الثورة : 

13- ي الثامن من �سباط /1963 �سيطر حزب البعث على احكم 
ي العراق باأنقاب دم�ي اغتيل فيها زعيم الث�رة الل�اء عبد الكرم قا�سم 
وجم�عة من �سحبه ا�سافة اى قتل عدد كبر من اأع�ساء احزب ال�سي�عي 
العراقي. وم�جب بيانهم الول �سكل النقابي�ن جل�سًا �ُسمي) امجل�ش 
ال�طني لقيادة الث�رة ( من 18 ع�س�اً ، خم�سة منهم مدني�ن من امك�ن 

ال�سيعي وثاثة ع�ر منهم من امك�ن ال�ّسني معظمهم من الع�سكرين.

املحق رقم -5- جل�س قيادة الثورة كما ي ايار )ماي�س( 1971: 
14- ي �سهر ايار من عام 1971 اأعيد ت�سكيل جل�ش قيادة الث�رة 



-11-

من اأحد ع�ر ع�س�اً جميعهم من امك�ن ال�ّسني، خم�سة اع�ساء منهم 
من الع�سكرين و�ستة اع�ساء مدنين. 

املحق رقم -6- جل�س قيادة الثورة كما ي 8 / ني�شان/ 2007 
قيادة  بي�م واحد كان جل�ش  قبل �سق�ط نظام �سدام ح�سن   -15
اع�ساء  خم�سة  ح�سن،  �سدام  برئا�سة  اع�ساء  �سبعة  من  م�سكا  الث�رة 
من امك�ن ال�ّسني، ع�س�اً واحداً من الق�مية الكردية ه� طه حيي الدين 

معروف وع�س�اً واحداً من امك�ن ام�سيحي )طارق عزيز(. 

املحق رقم -7- جل�س الوزراء كما ي 14/ ايار )ماي�س( 1972: 
وزارية  ت�سكيلة  عن  اعلن   1972 ايار/   /14 ي�م  م�ساء  ي   -16
ع�س�يتها  ي  �سمت  لأنها  ال�طنية  اجبهة  وزارة  عليها  اطلق  جديدة 
اع�ساء من احزب ال�سي�عي العراقي، الق�مين العرب، الكراد، احمد 
ح�سن البكر كان ه� الرئي�ش عدد اع�ساء ال�زارة ب�سمنهم الرئي�ش كان 
والكردي(  )العربي  ال�سني  امك�ن  من   %82.0 من  اكر  ع�س�اً   28

و18% من امك�ن ال�سيعي. 

املحق رقم -8- جل�س الوزراء ام�شكل موجب قرار جل�س احكم 
رقم 28 ي 2003/8/31: 

17- بلغ عدد ال�زراء 25 ع�س�اً م�زعن ح�سب الن�سب التالية: %48 
من امك�ن ال�سيعي، 48% من امك�ن ال�ّسني و4% من امك�ن ام�سيحي.

 %32 ن�سبة ال�زراء العرب ال�ّسنة  
 %48 ن�سبة ال�زراء العرب ال�سيعة  
%16 ن�سبة ال�زراء الكرد  
 %4 ن�سبة ال�زراء من امك�ن ام�سيحي  
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حزيران  ي  ام�شكلة  عاوي  اإياد  الدكتور  وزارة   -9- رقم  املحق 
:2004/

18- ت�سكلت وزارة الدكت�ر اإياد عاوي م�جب قرار �سادر من 
جل�ش احكم. �سمت ال�زارة 33 ع�س�اً وفقا للن�سب التالية: 

 %48.5 ن�سبة ال�زراء العرب ال�سيعة  
 %30.5 ن�سبة ال�زراء العرب ال�ّسنة  
%18.0 ن�سبة ال�زراء الكرد  
 %3.0 ن�سبة ال�زراء من امك�ن ام�سيحي  

املحق رقم -10- وزارة الدكتور ابراهيم اجعفري ام�شكلة ي ايار 
)ماي�س( 2005: 

19- ت�سكلت هذه ال�زارة من 36 ع�س�اً وفقًا للن�سب التالية: 

 %47.2 ن�سبة ال�زراء العرب ال�سيعة  
 %19.4 ن�سبة ال�زراء العرب ال�ّسنة  
%30.6 ن�سبة ال�زراء الكرد  
 %2.8 ن�سبة ال�زراء من امك�ن ام�سيحي  

املحق رقم -11- وزارة نوري امالكي ااوى 2006 – 2010 : 
)وهي  �سخ�سًا   40 ال�زارية  الت�سكيلة  هذه  اع�ساء  عدد  بلغ   -20
ا�ستقاله(  منذ  العراق  تاريخ  ي  العدد  حيث  من  وزارية  ت�سكيلة  اكر 

وفقًا للن�سب التالية:

 %48.7 ن�سبة ال�زراء العرب ال�سيعة  
 %30.8 ن�سبة ال�زراء العرب ال�ّسنة  
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%17.9 ن�سبة ال�زراء الكرد  
 %2.6 ن�سبة ال�زراء من امك�ن ام�سيحي  

املحق رقم -12- وزارة نوري امالكي الثانية من 2010/12/22 
لغاية 2014/9/18: 

ت�سكلت وزارة ن�ري امالكي الثانية بعد مفاو�سات ع�سرة ومط�لة 
مع الكتل ال�سيا�سية امتباينة ما ي ذلك مفاو�سات �رية جرت مع رئي�ش 
رقمًا  بلغت  الت�سكيلة  هذه  البارزاي.  م�سع�د  ال�سيد  كرد�ستان  اقليم 
قيا�سيًا ي عدد اع�سائها الذي بلغ 46 ع�س�اً بينهم 15 ع�س�اً من�سب 
»وزير الدولة« اأي وزيراً با وزارة، ن�سب الت�زيع الثني والق�مي هي: 

 %53.4 ن�سبة ال�زراء العرب ال�سيعة  
 %32.7 ن�سبة ال�زراء العرب ال�ّسنة  
%11.6 ن�سبة ال�زراء الكرد  
 %2.3 ن�سبة ال�زراء من امك�ن ام�سيحي  

املحق رقم -13- وزارة الدكتور حيدر العبادي ام�شكلة ي �شبتمر 
/ ايلول / 2014 :

ت�سكلت هذه ال�زارة من 34 ع�س�اً وفقًا للن�سب التالية:

 %50 ن�سبة ال�زراء العرب ال�سيعة  
 %32 ن�سبة ال�زراء العرب ال�ّسنة  
%15 ن�سبة ال�زراء الكرد  
 %3 ن�سبة ال�زراء من امك�ن ام�سيحي  
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ماذا هذا الكتاب؟

الأربعاء 27 فراير 1980 
اج�اهري  مهدي  حمد  الكبر  ال�ساعر  فيها  �سدح  جميلة،  اأم�سية 

واأن�سد من ق�سائده الرائعة بن اأ�سدقاء ي منزي، ي مدينة اأب� ظبي.
م�ساء  التا�سعة  ي  ابتداأ  لقاء  اج�اهري،  مع  ي  لقاء  اأول  ذلك  كان 

وانتهى ي الرابعة من �سباح الي�م التاي.
وعن  ال�سيا�سي  العراق  عن  حدثنا  اجميلة  ال�ساعات  تلك  وخال 
اإى تاريخ العراق حت  بنا  البعث وعن �سدام ح�سن. واأنتقل احديث 
ال�سيطرة الأجنبية وكيف نا�سل اأبناوؤه لنيل حريتهم وا�ستقالهم. وكيف 
ا�ستلمت حفنة من اجهلة والأمين احكم لت�سبح بعد حن نخبة »متازة« 
مار�ست الت�سلط فا�ستطابته، وم�سكت بال�سلطة بيدين من حديد ونار، 
اأب�اب ال�سج�ن ودهاليز امعتقات لتلقي فيها خرة �سباب  ثم فتحت 
الراأي  عن  للتعبر  جال  ترك  وم  معار�سيها،  ام�سانق  وعلقت  ال�طن، 
�س�ى جدران �س�ارع لندن وباري�ش يكتب عليها امعار�س�ن �سعاراتهم 

وباللغة العربية طبعًا! 
قلق  م�سدر  اأ�سبحت  البعيدة  اجدران  على  الكتابات  هذه  وحتى 
اخارج  ي  اج�سدية  الت�سفيات  اإى  فلجاأ  ام�ستبد،  للحاكم  وخ�ف 
بيع  ام�ستبد ي  ا�ستمرار ذلك احاكم  الداخل، مع  الأقارب ي  قتل  اأو 
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اأحام  والرفاه...  التنمية  اأحام  اأمره:  على  امغل�ب  ل�سعبه  الأحام 
الا�رعي  بقائه  لترير  اخارجية  الأزمات  افتعال  ثم  فل�سطن...  حرير 

ي كر�سي احكم.
ومع هذا احديث ال�سيا�سي كان اج�اهري ي�سمعنا: 

يا دجلة اخر �سك�ى اأمرها عجب
اإن الذي جئت اأ�س��ك� منه ي�س���ك�ي

بها اأحقت  قد  بنف�سي  ماذا �سنعت 
ما م يحقُه ب� »روما« »ع�سف« نرون

وين�سد فينا:
وامنحنى�سام على ه�سبات العراق واجرف  و�سطيه 
رنى�سام على قمر ف�ق��ه�������ا واإلي�ها  هفا  علي��ه��ا 

وطال بنا الليل وال�سمر... 
وي الي�م التاي جاءي اج�اهري وبيده ق�سا�سة ورق وقال:

لقد هزتني ام�ساعر ليلة البارحة فنظمت اأبياتًا بحقك اأريد طباعتها. 
�ساأعطيك الق�سيدة اإذا وعدتني ب�سيء واحد فقط.

– وما ه� هذا ال�سيء يا اأبا فرات؟

 اأريد منك وعداً باأنك �ستكتب ي�ما لي�ش بالبعيد كتابًا عن جربتك 
مع البعث العراقي.

وما قلت �ساأحاول، ناولني الق�سيدة بعد ت�قيعها. وافرقنا، وم األتق 
اج�اهري بعدها، ولكني بقيت حتفظا بالق�سيدة بخط يده وت�قيعه.
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ومرت �سن�ات عديدة... 
للكتاب  العري�سة  اخط�ط  بكتابة  بداأت  حيث   1986 عام  وجاء 
الكتابة،  من  انتهيت   1988 عام  وي  اج�اهري،  به  وعدت  الذي 
ليقراأها  �سديق  لدى  كتبتها  التي  ال�سفحات  من  ن�سخة  واأودع��ت 

وي�سذبها مهيداً لن�رها. 
به  �سمح  ما  وبكل  مقدرة،  من  اه  اآتاه  ما  بكل  عمله  ال�سديق  بداأ 

الزمن من فر�ش.
كتبت  فيما  النظر  اإعادة  ي  اأخرى  مرة  وبداأت   1989 عام  جاء  ثم 
اإعادة  اأن انتهيت من  بعدما ح�سلت على وثائق ومعل�مات اأخرى. وما 
اأزمة  ون�سبت  الك�يت  العراق  اأحتل  حتى  والتنقيح  والإ�سافة  الكتابة 
اخليج، واأ�سبح �سدام ح�سن ومعه العراق م��س�ع كتب كثرة ظهرت 
على رف�ف امكتبات، وحليات �سيا�سية و�سايك�ل�جية محطات الإذاعة 
العرب  الكتاب  من  البع�ش  وت�سارع  العام،  اأرجاء  كل  ي  والتليفزي�ن 
والأجانب اإى ن�ر العديد من الكرا�سات وامقالت بع�سها مليء بال�سباب 
وال�ستائم ال�سخ�سية وبع�سها الآخر م�ؤيد له دون اأن يك�ن كاتب امقال اأو 

م�ؤلف الكتاب قد عا�ش حت نر ت�سلطه وظلمه الامتناهي. 
وح�لت  تدق...  احرب  طب�ل  وبداأت  اخليج،  اأزمة  وتاأججت 
الأزمة التي يعي�سها ام�اطن العراقي اإى م�سل�سل تليفزي�ي مثر عن�انه: 

�سدام ح�سن.
وحت مظلة احقد على بلدي العراق، ب�سبب �سدام ح�سن و�سيا�ساته 
الرعناء، قررت عدم ن�ر الكتاب والنتظار لفرة اأخرى اأ�ستعن خالها 

معل�مات وم�سادر اإ�سافية.
لعدد من  الكتاب  الأوى من  ام�س�دات  اأعطيت  النتظار  وي فرة 
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الأ�سدقاء من �سارك�ا ي ال�سلطة ي العراق لت�سحيح اأخطاء رما كنت 
قد وقعت فيها، اأو لإ�سافة معل�مات �سه�ت عنها اأو غابت عني.

الكتاب  لحت�اء  عتابه  �سجل  الأوى  ام�س�دات  ق��راأ  من  بع�ش 
ال�ديع  الإن�سان  مظهر  ح�سن  �سدام  اإظهار  �ساأنها  من  اأحداث  على 
والفظاظة.  بالق�س�ة  امت�سمة  حقيقته  عك�ش  على  العط�ف  وام�س�ؤول 
اأ�رد ما ارتكبه �سدام  اإى اقراح ف�سل خا�ش  اأ�سدقاء اآخرون  وذهب 
وعائلته من جرائم وح�سية بحق العراقين ي �س�ء ال�ثائق امت�فرة لدى 

منظمات حق�ق الإن�سان ومنظمة الأم امتحدة.
كل ما قاله واقرحه الأ�سدقاء �سحيح اإل اأن م�قع تلك الأم�ر لي�ش 

هذا الكتاب بل م�ؤلفات اأخرى تزخر بها امكتبات العربية والأجنبية.
هذا الكتاب ي�رد الأحداث التي ع�ستها �سخ�سيًا اأثناء عملي ك�زير 
للتخطيط اأو كم�ست�سار ي جل�ش قيادة الث�رة، وخال فرة م يكن فيها 

�سدام ح�سن متمتعًا ب� »ال�سفات« التي تازمه الآن.
الث�رة،  قيادة  لرئي�ش جل�ش  نائبًا  الفرة كان �سدام ح�سن  تلك  ي 
وكان حذراً ي ت�رفاته، عمليًا ي مار�سته لل�سلطة، ي�ستمع جيداً لكل 
امناق�سات، ينفذ ما يعد به ول يفقد اتزانه اأبداً. كما كان جريئًا ي اتخاذ 

القرار.
احد  وطي�سه  وبط�سه  ظلمه  ي  �سي�سل  �سدامًا  اأن  بباي  يخطر  م 
العراق. م  ا�ستامه مقاليد احكم ي  الذي و�سله بعد فرة ق�سرة من 
يكن بحاجة اى كل هذا العنف الاحدود وكل هذه ال�ستهانة باأب�سط 
البقاء ي احكم ط�ال  الأعراف والق�اعد القان�نية. لقد كان باإمكانه 
حياته ي عراق ت�س�ده الرفاهية والطمئنان و�سيادة القان�ن ل� اأنه تروى 
التاآمر عليه، ول� م يحط نف�سه  وتعقل وتخل�ش من عقدة اخ�ف من 



-19-

بحفنة من اجهلة وامتخلفن ومجم�عة غر عراقية من امنتفعن... جار 
ال�ساح وحري ال�سيا�سة. 

رئي�ش  من�سب  ا�ستامه  بعد  له  خطاب  اأول  ي  ح�سن  �سدام  قال 
اجمه�رية ي ي�لي� )م�ز( 1979 انه �سيك�ن فار�سًا بن الفر�سان وراية 
بن الرايات ولي�ش الراية ال�حيدة، اإل اأنه �رعان ما ا�ستدار اإى رفاقه ي 
من  �س�ى  منها  ينج  م  م�سه�دة  مذبحة  ي  لينحرهم  والقيادة  احزب 
ارت�سى لنف�سه اأن يك�ن تابعًا ذليًا، كما وعد ي اخطاب ذاته كل اأم 
لقد  و�سام.  باأمان  العراقي�ن  ينام  واأن  ولدها  على  بالطمئنان  عراقية 
وعد بذلك لكنه م يف بال�عد فح�سب بل اأحال العراق الغني باأن�اع 
الروات اى دولة معزولة متخلفة، وجعل �سعبه، وريث اح�سارة الأوى 
ي التاريخ، م�سغ�ًل بالبحث عما ي�سد اأوده و�سط ركام اخراب والدمار 
الذي خلفته مغامراته احمقاء، عدا جم�ع امنفين والهاربن من اأبنائه 

امنت�رين ي كل اأ�سقاع امعم�رة.

* * *

لت�اريخ  بجدول  ااأول  الف�شل  يبداأ  ف�سًا.   24 ي  الكتاب  يقع 
القارئ ي  بالعراق. وحتى ل ي�سيع  امتعلقة  بع�ش الأحداث وال�قائع 
الثاي  الف�شل  اأفردت  فقد  الكتاب  ترد ي  التي  الكثرة  الأ�سماء  خ�سم 
الف�شل الثالث  اإى  اأنتقل  للتعريف ببع�ش تلك الأ�سماء والأ�سخا�ش ثم 
�سخ��ش  بع�ش  على  وتعري  الأوى  درا�ستي  مراحل  عن  نبذة  لإعطاء 
حزب البعث ابتداء من لندن عام 1955 وانتهاء ببغداد ي الأع�ام التي 

تلت ع�دتي اإى العراق. 
ي�رد الف�شل الرابع اأحداثا ع�ستها منذ يناير )كان�ن الثاي( 1967 
رئي�ش  على  خالها  تعرفت  حيث   1968 )م�ز(  ي�لي�   17 وحتى 
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الذي  البكر  ح�سن  واأحمد   1967 عام  يحيى  طاهر  الفريق  ال���زراء 
�سالح  والفريق   ،1968 )م�ز(  ي�لي�  ي  للجمه�رية  رئي�سا  اأ�سبح 
في�رد  اخام�س  الف�شل  اأما   .1968 انقاب  قادة  اأحد  عما�ش  مهدي 
ا�ستام  بغداد  رادي�  اأعلن  عندما   ،1968 )م�ز(  ي�لي�   17 اأحداث 
باإبعاد  انتهت  مفارقات  من  الأحداث  تلك  رافق  وما  لل�سلطة،  البعث 
رئي�ش ال�زراء عبد الرزاق النايف، واإمام �سيطرة البعث على ال�سلطة ي�م 

30 ي�لي� )م�ز( 1968. 
الأيام  ال�سيا�سي ي  العمل  ال�شاد�س ي جربتي ي  الف�شل  ويبحث 
من ح�سا�سيات  ال�زارة  من�سب  اختياري  اأثاره  وما  ل�ستيزاري  الأوى 
خاطئ  بتعريف  م�سكهم  نتيجة  ام�س�ؤولن  بع�ش  لدى  وه�اج�ش 
م�سطلح »الطائفية« متنا�سن اأن الطائفية هي مار�سة ل تتم اإل من خال 

ال�سلطة وعلى اأيدي من يحتل�ن كرا�سيها العالية. 
ويروي الف�شل ال�شابع اماب�سات التي رافقت زياراتي مدن كرباء 
والنجف واحلة، وحت�ى التقرير الذي رفعته لرئي�ش اجمه�رية اأحمد 
اأكت�سف بع�سًا من طباعه الغريبة ومزاجه  ح�سن البكر، وكيف جعلني 

امتقلب. 
التي قمت  الر�سمية  للزيارة  الثامن فيعطي و�سفًا م�جزاً  الف�شل  اأما 
الثاي( 1968 لت�سليم  اإى باري�ش ولندن ي �سهر دي�سمر )كان�ن  بها 
 – العراقية  العاقات  ر�سالة خطية للجرال ديغ�ل ي فرن�سا، ولبحث 

الريطانية مع وزير اخارجية الريطاي.
وي الف�شل التا�شع اأتعر�ش لتفا�سيل العاقة بن جمال عبد النا�ر 
بتجربة عام  تت�سل  يرام لأ�سباب  ما  البعث والتي م تكن على  وحزب 
العراقية  احزبية  القيادة  اأن  كما  باحزب  يثق  ل  النا�ر  فعبد   .1963
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وعلى راأ�سها البكر ل حمل ال�د لعبد النا�ر. ومن اأجل ال�ق�ف على 
م�قف عبد النا�ر من جهة، وتطمينه بن�ايا القيادة العراقية، قرر جل�ش 
قيادة الث�رة ترتيب زيارة ي اإى م�ر مقابلة عبد النا�ر وت�سليمه ر�سالة 

�سف�ية من الرئي�ش البكر. 

الف�شل العا�ر لتفا�سيل امحاولة النقابية التي خطط  اأفردت  وقد 
ي  تنفيذها  وحاول   1969 عام  نهاية  الراوي  الغني  عبد  العقيد  لها 
يناير )كان�ن الثاي( 1970، ولأحكام العدام النتقامية التي اأعقبت 

ف�سلها. 

بت�رفات  العاقة  ذات  التفا�سيل  بع�ش  ي�رد  ع�ر  احادي  الف�شل 
ب�زارتي  ام�ستمر  وحر�سه  ال�سناعة  ووزير  القيادة  ع�س�  اجزراوي  طه 
التخطيط والقت�ساد والتدخل ي �س�ؤونهما، والتي اأدت ي النهاية اإى 
ا�ستقالة وزير القت�ساد الدكت�ر فخري قدوري بعد تركه العراق ومعه 
اإعفائي من وزارة التخطيط ي�م 25 يناير )كان�ن الثاي( 1971. ي هذا 
الف�سل �سرى القارئ كيف كانت التقارير احزبية ت�سل اإى ام�ست�يات 
العليا ي القيادة، وكيف كانت القيادة تهدر الكثر من وقتها للتحقيق 

ي ما يرد ي تلك التقارير من مزاعم واتهامات باطلة ي غالبيتها. 

ي  النفط  تاأميم  �سبقت  التي  للتفا�سيل  خ�س�ش  ع�ر  الثاي  الف�شل 
الأول من ي�ني� )حزيران( 1972 ثم الت�سكيلة ال�زارية التي دخل فيها 
ال�سي�عي�ن والق�مي�ن احك�مة مهيداً لك�سب تاأييد اأحزابهم ي اإطار 
نهاية  التاأميم. وي  التقدمية« خط�ة  الق�مية  ب� »اجبهة  �سمي وقتها  ما 
الف�سل، اأ�ستعر�ش ظروف و�سع واردات النفط من تاأميم ح�سة ال� 5% 
ي  خا�ش  قان�ن  م�جب  و�سعت  والتي  ك�لبنكيان  بح�سة  امعروفة 

ح�ساب م�ستقل عن اميزانية احك�مية لدعم م�ارد حزب البعث! 
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وبالرغم من اأن هذا الكتاب ل يبحث تف�سيا ي اقت�ساديات العراق 
القت�سادية  ال�سيا�سة  عن  م�جزة  نبذة  اإعطاء  امنا�سب  من  فقد وجدت 
فيها.  ام�س�ؤولية  �ساركت  التي  الفرة  العراقية خال  القيادة  تبنتها  التي 

هذا ام�جز القت�سادي يتناوله الف�شل الثالث ع�ر. 
الف�شل الرابع ع�ر ي�سف الزيارة الر�سمية التي قام بها �سدام ح�سن 
اإى باري�ش بعد تاأميم النفط مبا�رة. كانت تلك الزيارة ذات اأهمية كبرة 
ل�سببن اأولهما حاولة �سدام ا�ستخدام النف�ذ الفرن�سي و�ركات النفط 
الفرن�سية )التي م ي�ؤم العراق ح�ستها( ي ال�سغط على ال�ركات التي 
اأمت ح�ستها لإجراء ت�س�ية عاجلة مع العراق، وثانيهما اإعطاء اأف�سلية 
خا�سة لفرن�سا من اأجل اح�س�ل على التكن�ل�جيا امتقدمة من خال 

القن�ات الفرن�سية. 
مع  العراقية  العاقات  عن  للحديث  خ�س�ش  ع�ر  اخام�س  الف�شل 
بالرجال  حقيقتها،  ي  العاقات،  تلك  ات�سمت  وكيف  اخليج  دول 
وق�ر النظر. وي نهاية الف�سل يجد القارئ خا�سة لتقرير �ري �سادر 
عن الإدارة الأمريكية ح�ل الجتماع الذي عقد ي وا�سنطن بن وزير 
خارجية العراق عام 1989 طارق عزيز ونظره الأمريكي جيم�ش بيكر. 
الدولية   – العراقية  العاقات  باإيجاز  ع�ر  ال�شاد�س  الف�شل  يتناول 
بعد ا�ستام البعث لل�سلطة. اأما الف�شل ال�شابع ع�ر فيقدم خا�سة عن 
امحاولة النقابية التي اتهم فيها ناظم كزار مدير الأمن العام والتي اأدت 
اإى اإعدامه مع جم�عة كبرة من قياديي حزب البعث، واتهام عبد اخالق 
ال�سامرائي ع�س� القيادتن الق�مية والقطرية وع�س� جل�ش قيادة الث�رة 

ي تدبر تلك ام�ؤامرة واحكم عليه بالإعدام دون تنفيذه ي حينه. 
ي  اإ�رائيل  اإى  وعائلتي  اختطاي  ق�سة  ي�رد  ع�ر  الثامن  الف�شل 
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العا�ر من �سهر اأغ�سط�ش )اآب( عام 1973 ودور امخابرات الإ�رائيلية 
ي ذلك. 

الف�شل التا�شع ع�ر وعن�انه الزنزانة رقم 7 ي�جز ق�سة اعتقاي ي 
بغداد بعد ا�ستام �سدام ح�سن رئا�سة اجمه�رية ي ي�لي� )م�ز( 1979 
القطرية.  القيادة  اأع�ساء  من  ام�س�ؤولن  لبع�ش  النتقاد  ت�جيه  بتهمة 
ولكن قبل ال�ل�ج ي تفا�سيل العتقال يبداأ الف�سل ب�رد اأحداث يع�د 
تاأريخها اإى ي�ني� )حزيران( 1973 لينتقل بعدئذ اإى خلفيات التعديل 
ال�زراء  ابعد  الثاي( 1974 عندما  الكبر ي ن�فمر )ت�رين  ال�زاري 
الذين ي�سك ي ولئهم ل�سدام ح�سن وعن اآخرون اأغلبهم من اأع�ساء 

القيادة القطرية من الذين يدين�ن بال�لء امطلق ل�سدام. 
لب�سط  اتبعت  التي  اخط�ات  على  ال�س�ء  يلقي  الع�رون  الف�شل 
اأجهزة  جميع  على  ح�سن  �سدام  وبالتاي  الث�رة،  قيادة  جل�ش  �سيطرة 
 1968 )م�ز(  ي�لي�  لنقاب  الأوى  الأي��ام  منذ  ومرافقها،  الدولة 
حتى اأ�سبح عراق الي�م حك�مًا وُمداراً لي�ش من قبل م�ؤ�س�سات علمية 
وق�انن عادلة بل من خال �سبكة من امنظمات ال�رية مرتبطة ال�احدة 
بالأخرى تلتقي جميعها حت مظلة �س�داء واحدة يجل�ش حتها �سخ�ش 

واحد فقط يتخذ القرار كيفما ارتاأى ومتى �ساء. 
وقد وجدت مفيدا بع�ش ال�سي ترجمة وثيقة �رية �سادرة عن وزارة 
الت�سكيلة  الثاي( 1974 ح�ل  اخارجية الأمريكية ي ن�فمر )ت�رين 

ال�زارية العراقية ي ذلك العام. 
للقاء ال�س�ء على اأحكام الإعدام  الف�شل احادي والع�رون  واأفرد 
عق�بتها  تك�ن  باأن  الث�رة  قيادة  جل�ش  قرر  التي  والأفعال  العراق  ي 
لهذه  الف�ري  والتنفيذ  الإعدام  اأحكام  ا�ستئناف  حق  واإلغاء  الإعدام، 
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طبيعية  الي�مي  وتكرارها  لكرتها  اأ�سبحت  اأم���ر  وهي  الأحكام، 
يخ��ش فيها العراقي�ن ويكتب عنها امتابع�ن لل�ساأن العراقي وتعر�ش 
اأن  دون  با�ستمرار  الإن�سان  والدولية حق�ق  الإقليمية  امنظمات  عليها 

يرع�ي النظام. 
وال��ق��رارات  الق�انن  من  الكثر  ���رد  على  الف�سل  ه��ذا  ويركز 
قاعدة  م�جبها  وو�سع  الث�رة  قيادة  جل�ش  اأ�سدرها  التي  وال�ستثناءات 

الأفعال التي يعاقب مرتكب�ها بالإعدام. 
والع�رون  والرابع  والع�رون  والثالث  والع�رون  الثاي  الف�شول: 
تتحدث على الت�اي عن اأحمد ح�سن البكر رئي�ش اجمه�رية ورئي�ش 
الع�سكري  املتزم،  احزبي  عما�ش  مهدي  و�سالح  الث�رة،  قيادة  جل�ش 
من  اإعفائه  حتى  اجمه�رية  رئي�ش  ونائب  امت�ا�سع  والإن�سان  ال�ساعر 
نائب  ح�سن  �سدام  وعن  م��سك�،  ي  �سفرا  وتعيينه  القيادية  منا�سبه 
رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة نائب اأمن �ر قيادة العراق حزب البعث ثم 
رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة والقائد العام للق�ات ام�سلحة واأمن �ر قيادة 
البعث العراقي، وام�ؤمن باأن »الإن�سان ي�ستطيع اأن يفعل كل �سيء ما ه� 

لي�ش من واجبات الإله«، على حد تعبره ! 
وبانتهاء الف�شل الرابع والع�رين تنتهي الأحداث التي ع�ستها داخل 

العراق.
ي ختام هذه امقدمة اأود الإ�سارة اإى م��س�ع م يتناوله هذا الكتاب 
ه� تفا�سيل تر�سيحي لرئا�سة �سندوق النقد العربي وال�سن�ات اخم�ش 
مهمتي  انتهاء  بعد  دارت  التي  والإ�ساعات  ظبي  اأب�  ي  ق�سيتها  التي 
الإ�ساعات  تلك  اأعقبت  التي  القان�نية  واماب�سات  لل�سندوق  كرئي�ش 
يرافقها ال�سغط ال�سيا�سي الذي مار�سه النظام العراقي ودولة عربية اأخرى 
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لاإمعان ي التعقيبات القان�نية وال�رف الامعق�ل عليها. جميع تلك 
الأم�ر �سبق اأن كتبت ح�لها ي كتاب م�ستقل �سدر ي اإبريل )ني�سان( 

عام 1986 لذلك م اأجد مررا لتكرار ما كتبت عنه ي هذا الكتاب.
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العراق: بيانات ومعلومات اأ�شا�شية

• 	 924 ب�سمنها  مربعا  كيل�مرا   438317 العراق  م�ساحة  تبلغ 
امحايدة  امنطقة  با�ستثناء  الإقليمية، ولكن  امياه  كيل�مرا مربعا من 
التي تبلغ ح�سة العراق فيها 3522 كيل�مرا مربعا. وتقع امنطقة 
امحايدة بن العراق والك�يت وامملكة العربية ال�سع�دية ولي�ش فيها 

�سكان دائمي�ن بل بدو رحل ينتقل�ن ي امنطقة امحايدة بحرية.
• وفقا للمادة الرابعة من الد�ست�ر ام�ؤقت، الإ�سام ه� دين الدولة. 	

وي�سكل ام�سلم�ن ما يقارب 95% من ال�سكان. اأكر من %60 
منهم يعتنق�ن امذهب اجعفري والباقي يعتنق�ن امذهب احنفي. 
اأما الأقليات الدينية الأخرى فتتك�ن بدرجة رئي�سية من ام�سيحين 

اإى جانب اليزيدين وال�سابئة امندائين والعل�ين.
• )ام��سل(، 	 نين�ى  بغداد،  هي:  حافظة   18 من  العراق  يتاألف 

الأنبار  دي��اى،  )ك��رك���ك(،  التاأميم  )تكريت(،  الدين  �ساح 
)الرمادي(، بابل )احلة(، كرباء، النجف، القاد�سية )الدي�انية(، 
امثنى )ال�سماوة(، ذي قار )النا�رية(، وا�سط )الك�ت(، مي�سان 

)العمارة(، الب�رة، ده�ك، اأربيل، ال�سليمانية.
• مثل العرب الن�سبة الأكر من �سكان العراق يليهم الكراد ما تف�ق 	

ن�سبته على 20% ي امئة تقريبًا، ثم الركمان بن�سبة 2% تقريبًا.
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• واخليج 	 الك�يت  جن�با  اإيران،  �رقا  تركيا،  �سمال  العراق  يحد 
العربي، ومن اجن�ب الغربي امملكة العربية ال�سع�دية والأردن، 

ومن ال�سمال الغربي �س�ريا.
ومكن الق�ل باأن الطريقة التي ر�سمت فيها احدود العراقية اأثارت 
عدة ظ�اهر غر طبيعية. الظاهرة الأوى، وج�د امنطقة امحايدة 
العربية  وامملكة  والك�يت  العراق  بن  امعيني  ال�سكل  ذات 
والظاهرة  دائمن.  �سكان  امنطقة  تلك  يقطن  اأن  دون  ال�سع�دية 
الثانية هي اأن حدود العراق مع اإيران من اأق�سى نقطة ي جن�ب 
مدينة الب�رة ت�سر وفقا مجرى �سط العرب ابتداء من ملتقى نهري 

دجلة والفرات.
اجانب  اإى  متد  الإيرانية   – العراقية  احدود  كانت   1936 ومنذ 
ال�رقي من �سط العرب، اأي اأن كامل �سط العرب كان يقع �سمن 
احدود الإقليمية العراقية وه� اأمر م تقبل به اإيران واأدى اإى تده�ر 
)اآذار(  مار�ش  اإل ي  يح�سم  – الإيرانية وم  العراقية  العاقات  ي 
1975 وفقا لاتفاقية التي وقعها كل من �سدام ح�سن و�ساه اإيران. 
اأ�سبح اخط  ب� »اتفاقية اجزائر«  التي �سميت  وطبقا لهذه التفاقية 
نقطة ماحية ي  اأعمق  منت�سف  واإيران من  العراق  بن  احدودي 

.Thalweg line »م�سب �سط العرب وي�سمى ب� »خط الثال�يك
• كاهما 	 ينبعان  والفرات  دجلة  هما  رئي�سيان  نهران  العراق  ي 

اأما نهر  يبلغ ط�ل نهر دجلة 1850 كيل�مرا.  من جبال تركيا. 
الفرات فيبلغ ط�له 2350 كيل�مرا ومر عر الأرا�سي ال�س�رية 
قبل و�س�له العراق. يلتقي نهرا دجلة والفرات ي منطقة القرنة 
جن�ب العراق ليك�نا ما ي�سمى ب� »�سط العرب« الذي يبلغ ط�له 

185 كيل�مرا.
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• بلغ اإجماي الناج الق�مي ماين الدنانر العراقية:	
 20.321.5 = 1989
 22.523.0 = 1990
 19.289.0 = 1991
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الف�شل الأول
وقائع من تاريخ العراق امعا�ر

انطاقة ث�رة الع�رين �سد  ااأربعاء 2 يونيو )حزيران( 1920:  •	
احكم الريطاي.

في�سل  تن�سب  بريطانيا   :1921 )اآب(  اأغ�شط�س   27 ال�شبت  •	
الأول ملكًا على العراق بعد اأن كان قد طرد من دم�سق ي 24 ي�لي� 

)م�ز( 1920.
امعاهدة  ت�قيع   :1922 ااأول(  )ت�رين  اأكتوبر   10 الثاثاء  •	
العراقية – الريطانية والتي و�سع العراق م�جبها حت النتداب الريطاي.
الرمان  م�سادقة   :1930 الثاي(  )ت�رين  نوفمر   16 ااأح��د  •	
العراقي على اتفاقية جديدة بن العراق وبريطانيا حدد م�جبها تاريخ 
ل�سالح  تف�سيلية  ب�روط  ولكن  العراق  على  الريطاي  النتداب  انتهاء 

بريطانيا.
	•ااثنن 3 اأكتوبر )ت�رين ااأول( 1932: قب�ل العراق ع�س�اً ي 

ع�سبة الأم.
الأول  في�سل  املك  وفاة   :1933 )اأيلول(  �شبتمر   8 اجمعة  •	

واعتاء ابنه غازي عر�ش العراق.
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	•1937: ت�قيع حلف �سعد اآباد بن العراق وتركيا واأفغان�ستان واإيران. 
ح�سم  بينها  فيما  الت�ساور  على  الأربع  الدول  اتفقت  احلف  هذا  م�جب 

جميع امنازعات التي قد تن�سب ولها عاقة مبا�رة م�ساحهم ام�سركة.
بن  احدود  اتفاقية  على  الت�قيع  )موز( 1937:  يوليو  ااأحد 4  •	
العراق واإيران حيث اأقر البلدان حدودهما ام�سركة ا�ستنادا اإى الر�سيم 

الذي م �سنة 1914.
اخارجية  وزارة  وكيل   :1938 )اأيلول(  �شبتمر   7 ااأربعاء  •	
العراقية ي�جه كتابا اإى احك�مة الريطانية ي�سر فيه اإى تهديدات اإيرانية 
اأي�سا على رغبة العراق ي امبا�رة ب�سق  ي منطقة �سط العرب وي�ؤكد 

قناة من اأجل �سمان منفذ بحري له عر الأرا�سي الك�يتية.
بعدم  العراقي  العراقي مطمئنة  امقرح  ترد على  الريطانية  احك�مة 
هي  اإيران  باعتبار  العراق  �سد  عدواي  عمل  باأي  اإيران  قيام  احتمال 
الأخرى حليفة لريطانيا. وم�سي احك�مة الريطانية اإى الق�ل باأن من 

غر امحتمل اأن ت�افق الك�يت على �سق قناة بحرية عر اأرا�سيها.
العراقية(  اخارجية  )وزير  ال�س�يدي  ت�فيق  يبعث  ال�سهر،  نهاية  ي 
على  ت�افق  الك�يت  اأن  ل�  فيها:  يق�ل  الريطانية  احك�مة  اإى  مذكرة 
اإعطاء جزيرة وربا للعراق، فاأن ذلك �سي�سع خ�ر عبد اه حت ال�سيطرة 

العراقية وه� اأمر �سي�سمن ميناءاً ومنفذاً بحريًا للعراق.
فيها  ي�ستخدم  اإعامية  حملة  يبداأ  العراق(  )ملك  غازي  املك  •	
�سم  اإى  فيها  يدع�  الزه�ر،  ق�ر  ي  خا�سة  اإذاعية  وحطة  ال�سحافة 
كذلك  ويهاجم  منه،  يتجزاأ  ل  جزء  الك�يت  باعتبار  للعراق  الك�يت 
ال�ستعمار الفرن�سي ي �س�ريا وامطامع ال�سهي�نية ي فل�سطن والت�اجد 

ال�ستعماري الريطاي ي منطقة اخليج العربي.
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عراقية  ع�سكرية  قطعات  بح�سد  يق�م  حيث  بعيداً،  املك  وم�سي 
اإى  فيها  يدع�  اإعامية وا�سعة  الك�يت، وي�سن حملة  على احدود مع 
ن�سبتها  متخلفة  اأ�رة  باعتبارها  احاكمة  الك�يتية  الأ�رة  على  الق�ساء 

بريطانيا على الك�يت دون وجه حق اأو �سند قان�ي.
حماية  ع�سكريا  التدخل  اإى  �ست�سطر  باأنها  العراق  تعلم  بريطانيا 

الك�يت ي حالة دخ�ل الق�ات العراقية الأرا�سي الك�يتية.
	•الثاثاء 4 اإبريل )ني�شان( 1939: مقتل املك غازي ي حادث 
اإنارة ي  بعم�د  �سخ�سيا  يق�دها  التي كان  �سيارته  ا�سطدام  بعد  طريق 

اأحد �س�ارع بغداد.
	•الثاثاء 1 اأبريل )ني�شان( 1941: انقاب ر�سيد عاي الكياي.

	•اخمي�س 29 مايو )اأيار( 1941: الق�ساء على انقاب ر�سيد عاي 
الكياي ب�ا�سطة اجي�ش الريطاي وهروب الكياي واأع�انه اإى طهران.

البعث  تاأ�سي�ش حزب  اإعان  )موز( 1943:  يوليو  ال�شبت 24  •	
ون�ر اأول ميثاق له ي دم�سق.

	•فراير )�شباط( 1955 – اأكتوبر )ت�رين ااأول( 1955: العراق 
وتركيا ي�قعان معاهدة للدفاع والتعاون ام�سرك بينهما. بريطانيا تن�سم 
اإى هذه امعاهدة ي اإبريل )ني�سان( وت�افق على اإنهاء امعاهدة العراقية 
الريطانية ام�قعة �سنة 1930 كما ت�افق على التنازل عن القاعدة اج�ية 

ي ال�سعيبة والقاعدة اج�ية ي احبانية.
وي �شبتمر )اأيلول( من العام نف�سه، تن�سم باك�ستان اإى هذه امعاهدة 
لتعقبها اإيران ي الن�سمام ي اأكت�بر )ت�رين الأول(. اأ�سبحت امعاهدة 

تعرف ب� »حلف بغداد«.
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العراق  ي  م�ز  ث�رة  قيام   :1958 )م��وز(  يوليو   14 ااثنن  •	
ال�زارة  رئا�سة  يت�ى  قا�سم  الكرم  عبد  الزعيم  املكي.  النظام  واإ�سقاط 
رئا�سة  من�سب  اأما  ام�سلحة.  للق�ات  العام  القائد  ومن�سب  العراقية 
اجمه�رية فقد ت�له جل�ش اأطلق عليه ا�سم »جل�ش ال�سيادة« م�ؤلف من 
ثاثة اأ�سخا�ش برئا�سة الفريق الركن جيب الربيعي. وت�ى العقيد الركن 

عبد ال�سام عارف من�سب نائب رئي�ش ال�زراء وزير الداخلية.
	•اخمي�س 24 يوليو )موز( 1958: مي�سيل عفلق، اأحد م�ؤ�س�سي 
�سكرتر  الركابي  ف�ؤاد  امهند�ش  من  بدع�ة  بغداد  ي�سل  البعث  حزب 

حزب البعث العراقي ووزير الإعمار ي حك�مة الث�رة.
مي�سيل عفلق يطالب بان�سمام العراق اإى ال�حدة التي كانت قائمة 
بن م�ر و�س�رية. العقيد عبد ال�سام عارف ي�ؤيد عفلق ي مطلبه دون 

اأن ي�ست�سر رفاقه ال�سباط الأحرار الذين قادوا الث�رة. 
حمد  ال�سام  عبد  اإعفاء   :1958 )اأيلول(  �شبتمر   30 الثاثاء  •	

عارف من جميع منا�سبه وتعيينه �سفراً للعراق ي اأمانيا الغربية. 
	•الثاثاء 24 مار�س )اآذار( 1959: العراق يعلن الن�سحاب من 

ميثاق بغداد ومن منطقة العملة ال�سرلينية.
	•اجمعة 1 مايو )اأيار( 1959: العراق يحتفل بعيد العمال العامي. 
ي  ال�سي�عي  احزب  م�ساركة  تطالب  بغداد  ي  �ساخبة  مظاهرات 

احك�مة. ي هذه امظاهرات احزب ال�سي�عي يرفع �سعاره امعروف:
»عا�ش زعيمي عبد الكرمي

حزب ال�سي�عي باحكم مطلب عظيمي«
	•ااأربعاء 7 اأكتوبر )ت�رين ااأول( 1959: حزب البعث العراقي 
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يق�م محاولة لغتيال عبد الكرم قا�سم ي �سارع الر�سيد. �سدام ح�سن 
قدمه،  ي  بر�سا�سة  اأ�سيب  حيث  امحاولة،  ي  ام�ساركن  اأحد  كان 

يهرب بعدها اإى دم�سق ومنها اإى القاهرة.
	•ااثنن 19 يونيو )حزيران( 1961: احك�مة الريطانية تعلن ي 
انتدابها للك�يت ما �سيرتب  اإنهاء  اأنها قررت  الريطاي  العم�م  جل�ش 
عليه ت�ي احك�مة الك�يتية �س�ؤون �سيا�ستها اخارجية مع اإبقاء م�س�ؤولية 

الدفاع عنها بناء على رغبة اأمر الك�يت.
	•ااأحد 25 يونيو )حزيران( 1961: عبد الكرم قا�سم يعلن ي بيان 
ر�سمي اأن الك�يت جزء ل يتجزاأ من العراق، واأن العراق ل يعرف باأية 
اتفاقية مزورة تفر�سها الق�ى الإمريالية على الك�يت، ما ي ذلك اتفاقية 
عام 1899 التي فر�ست م�جبها بريطانيا النتداب على الك�يت. البيان 
اأثناء  الب�رة  ولية  من  جزءا  كانت  الك�يت  باأن  ي�ؤكد  العراقي  الر�سمي 
احكم العثماي لذلك فان احك�مة العراقية �ست�سدر مر�س�ما يق�سي بتعين 
اأمر الك�يت عبد اه ال�سام ال�سباح حاكما منطقة الك�يت. ي ظل هذا 
ال��سع ت�سارع احك�مة الريطانية اإى اإعان ا�ستعدادها م�ساعدة الك�يت 

وحمايتها ع�سكريا اإذا طلب اأمر الك�يت ذلك.
	•ااثنن 26 يونيو )حزيران( 1961: اأمر الك�يت يعلن ا�ستقال 
مذكرة  بت�سليم  العراق  خارجية  وزير  فيه  يق�م  الذي  ال�قت  ي  باده 
امعتمدين ي  والأجنبي  العربي  الدبل�ما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  اإى  ر�سمية 

بغداد ي��سح فيها مطالب العراق ي الك�يت.
	•الثاثاء 27 يونيو )حزيران( 1961:

الك�يت  و�سيادة  ل�ستقال  باده  تاأييد  يعلن  النا�ر  عبد  – جمال 

ومعار�سته حاولة العراق �سم الك�يت اإليه. 
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الك�يت  لإحاق  حاولة  اأية  من  قا�سم  الكرم  عبد  حذر  – بريطانيا 
ا�ستقالها  عن  الدفاع  ي  الك�يت  جانب  اإى  وق�فها  وت�ؤكد  بالعراق 

و�سيادتها.
– ال�ليات امتحدة الأمريكية ت�ؤكد ا�ستقال الك�يت.

اإى  مذكرة  يبعث  ال�سع�دية  العربية  امملكة  ملك  �سع�د  املك   –
امل�ك والروؤ�ساء العرب يدين فيها ت�ريحات عبد الكرم قا�سم، وي�ؤكد 

وق�ف ال�سع�دية اإى جانب الك�يت ي حنتها. 
	•اجمعة 30 يونيو )حزيران( 1961: الك�يت )ب�ا�سطة احك�مة 
الريطانية( تتقدم ب�سك�ى اإى جل�ش الأمن تدعي فيها باأن العراق يهدد 

اأمنها و�سامتها ويعر�ش ال�سام العامي للخطر. 
كما تعر احك�مة الأمريكية عن اأملها ي اإيجاد حل �سلمي مطالب 
الريطانية  اخارجية  تعلن وزارة  نف�سه  ال�قت  الك�يت. ي  العراق ي 
اأنها قد التم�ست حك�مات اأمريكا واجمه�رية العربية امتحدة وبع�ش 
الدول العربية م�ساعدتها ي �سد اأي هج�م ع�سكري قد ي�سنه العراق 

على الك�يت.
باأن  ي�ؤكد  قا�سم  الكرم  عبد   :1961 )موز(  يوليو   6 اخمي�س  •	
العراق لن يلجاأ اإى ا�ستخدام الق�ة الع�سكرية �سد الك�يت، كما يعلن 
باأن العراق م يكن ين�ي مهاجمة الك�يت ع�سكريًا بل ت�س�ية ام�سكلة 

العراقية – الك�يتية بالطرق ال�سلمية والقن�ات الدبل�ما�سية.
البعثي�ن  يبداأ   :1962 ااأول(  )كانون  دي�شمر   24 ااثنن  •	
والق�مي�ن ي بغداد اإ�رابا �ساما ي امدار�ش واجامعات �سد حك�مة 
عبد الكرم قا�سم. الإ�راب ي�ستمر حتى ي�م 8 فراير )�سباط( 1963.
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	•اجمعة 8 فراير )�شباط( 1963: يق�د البعث العراقي انقابا �سد 
حك�مة عبد الكرم قا�سم. بعد قتال عنيف ا�ستمر عدة اأيام مكن البعث 
من ال�سيطرة على مقاليد احكم وتنفيذ حكم الإعدام بعبد الكرم قا�سم 

وبع�ش �سباطه منهم فا�سل عبا�ش امهداوي وماجد حمد اأمن. 
يطلق البعثي�ن على هذا النقاب »ث�رة 14 رم�سان« حيث �سادف 
ي�م 8 فراير )�سباط( الي�م الرابع ع�ر من �سهر رم�سان من ذلك العام. 
– عبد ال�سام حمد عارف ي�سبح رئي�سا للجمه�رية واأحمد ح�سن 

البكر رئي�سًا لل�زراء.
تعيينه  منا�سبة  عارف  اإى  تهنئة  برقية  يبعث  النا�ر  عبد  جمال   –

رئي�سًا للجمه�رية ي العهد اجديد. 
تعتر  اأنها  وت�ؤكد  بالنقاب  ترحب  الأمريكية  اخارجية  – وزارة 

»الث�رة« ي بغداد حركة �سد ال�سي�عية.
ي�ثانت  يبلغ  امتحدة  الأم  ي  العراق  مثل  جي  الباجه  عدنان   –

ال�سكرتر العام لاأم امتحدة اأن الث�ار ي�سيطرون �سيطرة تامة على مقاليد 
احكم ي العراق. 

– الك�يت تبادر بالعراف باحكم اجديد ي بغداد.
فيه  ت�ؤيد  دم�سق  ي  بيانا  ت�سدر  البعث  حزب  الق�مية  القيادة   –

النقابين.
	•ال�شبت 9 فراير )�شباط( 1963:

– احاكم الع�سكري العام ي بغداد الزعيم ر�سيد م�سلح التكريتي 
عبد  من  بكل  الإع��دام  اأحكام  تنفيذ  ثم  وحاكمة  اعتقال  عن  يعلن 



-38-

وكنعان  اأحمد،  ال�سيخ  طه  امهداوي،  عبا�ش  فا�سل  قا�سم،  الكرم 
خليل حداد. 

فيه  يعلن   15 امرقم  بيانه  ي�سدر  الث�رة  لقيادة  ال�طني  امجل�ش   –
تخ�يل نف�سه جميع ال�سلطات الت�ريعية والتنفيذية والق�سائية، كل ذلك 

بناء على مقت�سيات ام�سلحة العامة!

عارف  حمد  ال�سام  عبد  يعن  الث�رة  لقيادة  ال�طني  امجل�ش   –
رئي�سا للجمه�رية حن انتهاء الفرة النتقالية. 

– ا�ستنادا اإى قرار امجل�ش ال�طني لقيادة الث�رة رقم 15، امجل�ش 
يقرر ت�سكيل احك�مة على ال�جه التاي:

اأحمد ح�سن البكر )ع�سكري – �سني(رئي�س الوزراء 
نائب رئي�س الوزراء 

علي �سالح ال�سعدي )مدي – �سني(ووزير الداخلية 

�سالح مهدي عما�ش )ع�سكري – �سني(وزير الدفاع 
طالب ح�سن ال�سبيب )مدي – �سيعي(وزير اخارجية 

عبد ال�ستار عبد اللطيف )ع�سكري – �سني(وزير اموا�شات 
الدكت�ر عزت م�سطفى العاي )مدي – �سني( وزير ال�شحة 
مهدي الدولعي )مدي – �سني(وزير العدل 

حم�د �سيت خطاب )ع�سكري – �سني( وزير البلديات 
بابا علي )ع�سكري – كردي – �سني(وزير الزراعة 

عبد العزيز ال�تاري )مدي – �سني(وزير النفط 
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الدكت�ر اأحمد عبد ال�ستار اج�اري )مدي – �سني(وزير الربية 
�سالح كبة )مدي – �سيعي(وزير امالية 

عبد ال�ستار علي اح�سن )مدي – �سني(وزير ااإ�شكان 
�سكري �سالح زكي )مدي – �سني(وزير التجارة 

الدكت�ر �سعدون حمادي )مدي – �سيعي(وزير ااإ�شاح الزراعي 
حميد خلخال )مدي – �سيعي(وزير ال�شوؤون ااجتماعية 

الدكت�ر م�سارع الراوي )مدي – �سني(وزير ااإر�شاد 
الدكت�ر عبد الكرم العلي )مدي – �سني(وزير التخطيط 
ناجي طالب )ع�سكري – �سيعي(وزير ال�شناعة 

ف�ؤاد عارف )ع�سكري – كردي – �سني(وزير الدولة 
حازم ج�اد )مدي – �سيعي(وزير الدولة 

	•ااثنن 18 فراير )�شباط( 1963: وفد من القيادة الق�مية حزب 
البعث برئا�سة مي�سيل عفلق ي�سل بغداد للتهنئة بنجاح حركة 8 فراير 

)�سباط( 1963.
)�شباط( 1963: جال الطالباي اأحد زعماء  فراير  	•الثاثاء 19 
احركة الكردية ي �سمال العراق يجتمع مع عبد ال�سام عارف رئي�ش 
اجمه�رية، اأحمد ح�سن البكر رئي�ش ال�زراء، و�سالح مهدي عما�ش 
بغداد  ام�س�ؤولن ي  مع  الأولية  مباحثاته  بان  ي�رح  ثم  الدفاع،  وزير 

ان�سبت ح�ل اإقامة عاقة اأخ�ية بن الق�ميتن العربية والكردية. 
ي الي�م نف�سه، و�سل وفد كردي اآخر برئا�سة اما م�سطفى البارزاي 

اإى بغداد وبداأ مفاو�سات ال�سلم مع حك�مة بغداد.
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عارف  ال�سام حمد  عبد  )�شباط( 1963:  فراير  ااأربعاء 20  •	
يعلن ي ت�ريح ر�سمي باأنه وحك�مة الث�رة يرحبان ترحيبا حارا ب�سفر 

اأمريكي جديد ي بغداد، اإذا ما رغبت وا�سنطن بذلك.
	•اخمي�س 28 فراير )�شباط( 1963: اما م�سطفى البارزاي زعيم 
احركة الكردية ي �سمال العراق ي�سدر اأوامره اإى ق�اته للتاأهب للقتال 

�سد حك�مة البعث ي حال رف�سها منح الأكراد حق احكم الذاتي.
لقيادة  ال�طني  امجل�ش   :1963 )ني�شان(  اأبريل   2 الثاثاء  •	
الث�رة ي�سدر قراراً بتخ�يل امجل�ش نف�سه جميع ال�ساحيات الت�ريعية 
ام�سادقة على  ال�زراء،  الق�انن، تعين  اإ�سدار  والتنفيذية و�ساحيات 
التفاقيات، اإعان احرب، قيادة الق�ات ام�سلحة، تعين �سباط اجي�ش 

واإحالتهم على التقاعد.
	•ااثنن 6 مايو )اأيار( 1963: مثل العراق ي الأم امتحدة يطالب 
امتحدة  الأم  ي  ع�س�اً  الك�يت  قب�ل  على  الت�س�يت  بتاأجيل  امنظمة 

حن ت�س�ية اخافات بن العراق والك�يت.
الأم امتحدة ترف�ش الطلب العراقي.

)اأيار( 1963: وفد عراقي برئا�سة �سالح مهدي  مايو  	•ااأربعاء 8 
عما�ش وزير الدفاع، طالب �سبيب وزير اخارجية، وحردان التكريتي 
قائد الق�ة اج�ية ي�سل الك�يت ويجري مباحثات مع احك�مة الك�يتية.
اخارجية  وزير  �سبيب  طالب   :1963 )اأيار(  مايو   9 اخمي�س  •	
بن  واخافات  العقبات  جميع  لإزال��ة  بذلت  قد  اجه�د  بان  ي�رح 
بعد  الت�ريح  يرام. جاء هذا  ما  �سيء على  والك�يت، وان كل  العراق 

ع�دة ال�فد اإى بغداد.
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12 مايو )اأيار( 1963: خم�سة وزراء   – 11 وااأحد  ال�شبت  •	
من غر البعثين يقدم�ن ا�ستقالتهم من حك�مة اأحمد ح�سن البكر هم: 

وزير الدولة – كردي – �سنيفوؤاد عارف 
وزير امالية – �سيعي�شالح كبة 

وزير التجارة – �سني�شكري �شالح زكي 
وزير ال�سناعة – �سيعي ناجي طالب 

وزير الإ�سكان – �سني عبد ال�شتار علي اح�شن 

	•البكر يعيد ت�شكيل وزارة جديدة على النحو التاي:
رئي�ش ال�زراء – �سني اأحمد ح�شن البكر 

– علي �شالح ال�شعدي  نائب رئي�ش ال�زراء ووزير الإر�ساد 
�سني 

وزير الدفاع – �سني �شالح مهدي عما�س 
ووزير حازم جواد  اجمه�رية  رئا�سة  �س�ؤون  وزير 

الداخلية بال�كالة – �سيعي 
وزير اخارجية – �سيعي طالب ح�شن ال�شبيب 

وزير ام�ا�سات – �سنيعبد ال�شتار عبد اللطيف 

وزير النفط – �سنيعبد العزيز الوتاري 

وزير ال�سناعة – �سيعي ناجي طالب 

وزير الإ�سكان – �سنيرجب عبد امجيد 
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وزير البلديات – �سني حمود �شيت خطاب 

وزير الربية – �سني الدكتور احمد عبد ال�شتار اجواري 

وزير الإ�ساح الزراعي – �سيعيالدكتور �شعدون حمادي 

وزير التجارة – �سني�شكري �شالح زكي 

وزير التخطيط – �سنيالدكتور عبد الكرم العلي 

وزير العدل – �سنيمهدي الدولعي 

وزير امالية – �سنيالدكتور حمد جواد العبو�شي 

وزير ال�سحة – �سنيالدكتور عزت م�شطفى العاي 

وزير ال�س�ؤون الجتماعية – �سيعيحميد خلخال 

وزير الزراعة – كردي – �سني بابا علي 

الحادية الدكتور م�شارع الراوي  ال�حدة  ل�س�ؤون  الدولة  وزير 
– �سني

وزير الدولة ل�س�ؤون الأوقاف – كردي فوؤاد عارف 
– �سني 

بان حك�مة  اأعلن ي بروت  )اأيار( 1963:  مايو   21 الثاثاء  •	
ال�سلطة ي 8 فراير )�سباط( 1963 قد اعتقلت  ا�ستامها  البعث منذ 
واأودعتهم  ال�سيا�سين،  خ�س�مها  من  �سخ�ش  األف   14 عن  يقل  ل  ما 
التي كانت ت�سدر ي  ال�سحف  اأغلقت جميع  ال�سج�ن، كما  غياهب 
العراق با�ستثناء ثاث �سحف تنطق با�سم احك�مة اأو ت�سر ي ركابها.

وزارة  با�سم  ر�سمي  ناطق   :1963 )اأي��ار(  مايو   22 ااأربعاء  •	
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وافقت على  قد  اجالة  بان حك�مة �ساحبة  يعلن  الريطانية  اخارجية 
احك�مة  ال�قت،  ذات  العراقية. ي  للحك�مة  وامعدات  الأ�سلحة  بيع 
العراقية تعلن عن اكت�ساف م�ؤامرة كبرة لقلب نظام احكم واإلقاء القب�ش 
على »امتاآمرين« وتنفيذ اأحكام الإعدام باأحد ع�ر �سخ�سًا ع�رة منهم 

من الع�سكرين.
يونيو )حزيران( 1963: بيان للحك�مة العراقية تعلن  	•ااثنن 10 
مهل  البيان  البارزاي.  م�سطفى  اما  بقيادة  الأكراد  مع  القتال  اإعادة  فيه 

الأكراد مدة 24 �ساعة لا�ست�سام واإعان ال�لء امطلق حك�مة بغداد.
	•جنة الدفاع عن حق�ق الأكراد – ومقرها مدينة ل�زان ب�س�ي�را – 

تعلن اأن البارزاي قد رف�ش الإنذار العراقي.
1963: �سحيفة الأهرام ام�رية  )حزيران(  يونيو   27 	•اخمي�س 
تن�ر خراً مفاده اأن احك�مة العراقية واحك�مة الك�يتية قد وقعتا اتفاقًا 
قد  الك�يت  وان  الك�يت،  وا�ستقال  ب�سيادة  م�جبه  العراق  يعرف 
وافقت على منح العراق قر�سًا مبلغ 30 ملي�ن دينار عراقي ي�سدد على 

مدى 20 �سنة بدون فائدة ثمنًا لعراف العراق بالك�يت.
العراقية  احك�مة   :1963 ااأول(  )ت�رين  اأكتوبر   4 ااأحد  •	

تعرف ر�سميًا با�ستقال و�سيادة الك�يت �سمن حدودها احالية.
البعث  )ت�رين الثاي( 1963: قيادة حزب  نوفمر   11 ااثنن  •	
العراقي تعقد اجتماعا ا�ستثنائيا وتعن اأحمد ح�سن البكر �سكرتراً عامًا 
اإى مدريد.  وتبعدهم  اأع�انه،  من  واأربعة  ال�سعدي  وتطرد علي �سالح 
غر  قيادة  العراق  ي  اجديدة  القيادة  بان  مدريد  ي  ي�رح  ال�سعدي 
غر  ع�سكرين  قبل  من  بالق�ة  وا�ستلبت  اأمريكي  بقطار  �رعية جاءت 

بعثين بقيادة احمد ح�سن البكر وع�سابته، على حد تعبر ال�سعدي.
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الق�مية  القيادة   :1963 الثاي(  )ت�رين  نوفمر   14 اخمي�س  •	
اجتماعًا ي مقر  اأنها عقدت  تعلن  مي�سيل عفلق  برئا�سة  البعث  حزب 
قيادة احر�ش الق�مي ي بغداد ح�ره رئي�ش ال�زراء احمد ح�سن البكر 
اآخرون. بعد ذلك �سدر  الدفاع �سالح مهدي عما�ش واأع�ساء  ووزير 
بيان من القيادة الق�مية بحل القيادة القطرية ي العراق، وا�ستام مقاليد 
احكم من قبل القيادة الق�مية برئا�سة عفلق حن انتخاب قيادة قطرية 

جديدة.
	•ااأربعاء 17 نوفمر )ت�رين الثاي( 1963: ت�سكيل وزارة م�ؤقتة 
ي العراق برئا�سة اأحمد ح�سن البكر الذي اأ�سبح وزيراً للداخلية اإ�سافة 
اإى من�سبه كرئي�ش لل�زراء. �سالح مهدي عما�ش ي�سبح وزيراً للخارجية 

اإ�سافة اإى من�سبه ك�زير للدفاع. 
)ت�رين الثاي( 1963: عبد ال�سام حمد  نوفمر   18 	•اخمي�س 
عارف، اأحمد ح�سن البكر، طاهر يحيى يعاونهم جم�عة من البعثين 
البعث  حزب  جناح  �سد  اآخر  انقابًا  يق�دون  والع�سكرين،  امدنين 

امتطرف بقيادة علي �سالح ال�سعدي وحمدي عبد امجيد.
ي  ي�سانده  احقيقية  ال�سلطة  يت�ى  اجمه�رية –  رئي�ش  عارف – 
ذلك جم�عة من ال�سباط ام�الن له. البكر يت�ى من�سب نائب رئي�ش 

اجمه�رية دون اأن تك�ن له �سلطات حقيقية.
ال�سام  عبد  مقتل   :1966 )ني�شان(  اأب��ري��ل   13 ااأرب��ع��اء  •	
العم�دية  طائرته  �سق�ط  حادث  ي  اجمه�رية  رئي�ش  عارف  حمد 
)الهيل�كبر(، اإثر تعر�سها لعا�سفة رملية بن مدينة الب�رة والقرنة. وقد 
اللطيف  ب�سمنهم عبد  الطائرة،  امرافقن وماحي  ت�سعة من  اأي�سا  قتل 

الدراجي وزير الداخلية، م�سطفى عبد اه وزير ال�سناعة.
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البزاز يعلن احداد مدة 30 ي�مًا، كما  رئي�ش ال�زراء عبد الرحمن 
يعلن فر�ش منع التج�ل ي مدينة بغداد خ�فًا من قيام حركات مناوئة 

للحكم.
الرحمن حمد  عبد  تعين   :1966 )ني�شان(  اأبريل   16 ال�شبت  •	
عارف رئي�سًا للجمه�رية بعد مقتل �سقيقه عبد ال�سام حمد عارف ي 
حادث �سق�ط طائرته العم�دية واحراقها من فيها. رادي� بغداد يعلن بان 
التعين قد م ي اجتماع م�سرك مجل�ش ال�زراء وجل�ش الدفاع الق�مي.
قبل ا�ستام من�سبه اجديد، كان عبد الرحمن عارف معاونًا لرئي�ش 

اأركان اجي�ش.
يق�د  البعث  ح��زب   :1967 )اأي��ل��ول(  �شبتمر   6 ااأرب��ع��اء  •	
عارف  حمد  الرحمن  عبد  نظام  �سد  بغداد  ي  �ساخبة  مظاهرات 
حت �ستار م�ساندة امقاومة الفل�سطينية. ت�سدر امظاهرات جم�عة من 
الع�سكرين امتقاعدين منهم اأحمد ح�سن البكر، �سالح مهدي عما�ش، 

وحردان التكريتي.
1968: حزب البعث، بالتعاون مع  )موز(  يوليو   17 	•ااأربعاء 
جم�عة من الع�سكرين غر البعثين، اأمثال عبد الرزاق النايف )معاون 
مدير ال�ستخبارات الع�سكرية( واإبراهيم الداوود و�سعدون غيدان )اآمر 
احر�ش اجمه�ري(، يق�دون انقابًا ع�سكريًا/ مدنيًا يطيح بحكم عبد 
طائرة  على من  وت�سفره  بغداد  مطار  اإى  اقتيد  الذي  عارف  الرحمن 
ع�سكرية اإى تركيا. امقدم �سعدون غيدان لعب دوراً مهمًا ي ت�سهيل 

مهمة النقابين بفتحه اأب�اب الق�ر اجمه�ري.
البعث  حزب  امدي  اجناح   :1968 )موز(  يوليو   30 الثاثاء  •	
بعد  النايف  ال��رزاق  عبد  ال���زراء  رئي�ش  على  القب�ش  يلقي  العراقي 
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اجمه�رية  رئي�ش  مع  الغذاء  لتناول  اجمه�ري  الق�ر  اإى  ا�ستدراجه 
�سيطرة  ي�سيطر  البعث  امغرب.  اإى  ي�سفر  النايف  البكر.  ح�سن  احمد 
اعتقال  مهمًا ي  يلعب دوراً  كاملة على مقاليد احكم. �سدام ح�سن 
النايف. �سدام ي�ستمر ي مار�سة ن�ساطه احزبي والأمني من وراء ال�ستار.
من  جم�عة  اإع��دام   :1969 الثاي(  )كانون  يناير   5 ااأح��د  •	
العراقين ب�سمنهم ثاثة ع�ر من يه�د العراق بتهمة التج�س�ش. تعليق 
جثث امعدومن ي �ساحة التحرير ببغداد الأمر الذي اأثار �سجة دولية 

واحتجاجًا ي اأروقة الأم امتحدة.
الث�رة  قيادة  جل�ش   :1970 الثاي(  )كانون  يناير   21 ااأربعاء  •	
امتقاعد  العقيد  بقيادة  احكم  نظام  لقلب  م�ؤامرة  عن  الك�سف  يعلن 
مجم�عة  الإعدام  اأحكام  تنفيذ  يعلن  بغداد  رادي�  الراوي.  الغني  عبد 
اإى  اإيران، ثم يلجاأ  اإى  الراوي يهرب  كبرة من امدنين والع�سكرين. 

ال�سع�دية بعد حاولة فا�سلة لغتياله ي اأحد �س�ارع طهران.
1970: اإعان قان�ن احكم الذاتي  )اآذار(  مار�س   11 	•ااأربعاء 

لاأكراد ي امنطقة ال�سمالية من العراق.
	•الثاثاء 30 مار�س )اآذار( 1971: جم�عة من عنا�ر امخابرات 
مدخل  ي  التكريتي  الغفار  عبد  حردان  الطيار  الفريق  تغتال  العراقية 
ام�ست�سفى الأمري ي الك�يت، بعد اأن كان قد اأعفي من من�سبه كنائب 

لرئي�ش اجمه�رية وع�س� جل�ش قيادة الث�رة.
ح�سة  تاأميم  يعلن  العراق   :1972 )حزيران(  يونيو   1 الثاثاء  •	

ال�ركات الريطانية ي �ركة نفط العراق – نفط كرك�ك فقط. 
يوليو )موز( 1973: تنفيذ حكم الإعدام مدير الأمن   8 	•ااأحد 
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نظام  لقلب  التاآمر  بتهمة  اأع�انه  من  كبرة  وجم�عة  كزار  ناظم  العام 
احكم.

	•اخمي�س 6 مار�س )اآذار( 1975: ت�قيع اتفاقية اجزائر بن العراق 
واإيران ح�ل احدود ومياه �سط العرب.

	•الثاثاء 16 يناير )كانون الثاي( 1979: �ساه اإيران يغادر طهران 
بعد مظاهرات �ساخبة.

�ساهب�ر بختيار يت�ى من�سب رئي�ش ال�زراء.

	•الثاثاء 1 فراير )�شباط( 1979: الإمام اخميني يع�د اإى طهران 
بعدما كان قد ابعد من العراق اإى باري�ش بناء على طلب �ساه اإيران.

	•ااأحد 15 يوليو )موز( 1979: وكالة الأنباء العراقية ت�زع بيانًا 
تق�ل فيه اإن القيادة القطرية حزب البعث قررت ف�سل حي عبد اح�سن 
الث�رة واأمانة  م�سهدي )ال�سمري( من ع�س�يتها وع�س�ية جل�ش قيادة 

�ر جل�ش قيادة الث�رة.

اجمه�رية  رئي�ش  ا�ستقالة   :1979 )موز(  يوليو   17 الثاثاء  •	
احمد ح�سن البكر من جميع منا�سبه، وتعين �سدام ح�سن ي جميع 
اجمه�رية،  رئي�ش  الث�رة،  قيادة  جل�ش  رئي�ش  وهي:  امنا�سب  تلك 
رئي�ش ال�زراء، القائد العام للق�ات ام�سلحة، الأمن العام حزب البعث 

العراقي، نائب الأمن العام للقيادة الق�مية حزب البعث.

)الأردي  الرزاز  منيف   :1979 )اآب(  اأغ�شط�س   31 اجمعة  •	
وي��سع  الق�مية  القيادة  ي  احزبية  منا�سبه  جميع  من  يجرد  اجن�سية( 

حت الإقامة الإجبارية ي منزله ببغداد.
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اإل  املك ح�سن يت��سط لدى �سدام ح�سن لإطاق �راح الرزاز، 
انه يخر ب�فاته نتيجة اإ�سابته بن�بة قلبية !!

باقر  حمد  اه  اآية  اإعدام   :1980 )ني�شان(  اأبريل   9 ااأربعاء  •	
ال�سدر و�سقيقته اآمنة )بنت الهدى( بعد حاكمة �رية.

تهاجم  العراقية  الق�ات   :1980 )اأيلول(  �شبتمر   4 اخمي�س  •	
اإيران وحتل خم�ش مدن اإيرانية. هذا الي�م ه� بداية حرب طاحنة بن 

البلدين ا�ستمرت ثماي �سن�ات.
1980: الدكت�ر �سعدون حمادي  )اأيلول(  �شبتمر   30 	•الثاثاء 
وزير اخارجية يجتمع ي ني�ي�رك مع ادم�ند م��سكي وزير خارجية 
ال�ليات امتحدة الأمريكية، رغم عدم وج�د عاقات دبل�ما�سية بن 

البلدين.
	•ااأحد 7 يونيو )حزيران( 1980: �رب من الطائرات الإ�رائيلية 
يهاجم بغداد ويدمر امفاعل الن�وي العراقي osirak الذي اأقيم م�ساعدة 

فرن�سا.
	•ااأحد 11 مايو )اأيار( 1987: ي�سيب العراق البارجة الأمريكية 
بحاراً   37 مقتل  اإى  ي�ؤدي  ما  اخطاأ  طريق  عن  ب�ساروخ  )�ستارك( 
هذا  من  بالرغم  باأنه  ي�رح  ريغان  رونالد  الأمريكي  الرئي�ش  اأمريكيا. 
هرمز  م�سيق  وي  اخليج  ي  �ستبقى  الأمريكية  الب�ارج  فان  احادث 

�سمانا حرية اماحة.
	•ااثنن 20 يوليو )موز( 1987: جل�ش الأمن يتخذ قراره امرقم 
وقف  على  واإي��ران  العراق  امتحاربن  الطرفن  م�جبه  يحث   598
اإطاق النار، والع�دة اإى حدودهما الدولية. العراق ي�افق على القرار 
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دون حفظ، ي حن ت�سف اإيران القرار باأنه غر عادل وترف�ش ام�افقة 
عليه.

1 يوليو )موز( 1988: وزير اخارجية طارق عزيز يعلن  	•اجمعة 
ر�سميًا ولأول مرة بان العراق قد ا�ستخدم الغازات ال�سامة ي حربه مع 

اإيران.

1988: ال�سكرتر العام لاأم امتحدة  )موز(  يوليو   18 	•ااثنن 
 598 الأمن  جل�ش  قرار  قب�ل  على  الإيرانية  احك�مة  م�افقة  ي�ستلم 
من  كل  وان�سحاب  واإي��ران،  العراق  بن  النار  اإطاق  ب�قف  القا�سي 
م�س�ؤولية  لتحديد  دولية  وت�سكيل جنة  الدولية،  اإى حدودها  الدولتن 

ن�س�ب احرب.

الركن عدنان خر  الفريق  1989: مقتل  )اأيار(  مايو   5 اجمعة  •	
اه وزير الدفاع ي حادث �سق�ط طائرته العم�دية )الهليك�بر( وه� 
ي طريقه من ام��سل اإى بغداد، وقد اأ�سيع ي حينه بان �سدام ح�سن 
ابنته( ح�سن كامل بهدف  بالت�اط�ؤ مع �سهره )زوج  قد دبر احادث 
التخل�ش من مناف�ش حتمل. عدنان خر اه ه� ابن خال �سدام و�سقيق 
زوجته. وقد قتل ح�سن كامل ي اأعقاب ع�دته اإى العراق من الأردن 

التي كان قد جاأ اإليها عام 1995.

ي  العربية  القمة  م�ؤمر  انعقاد   :1990 )اأيار(  مايو   28 ااثنن  •	
دول  اإى  �سديداً  انتقاداً  فيه  ي�جه  خطابًا  يلقي  ح�سن  �سدام  بغداد. 

اخليج امنتجة للنفط.

	•ال�شبت وااأحد 14 – 15يوليو )موز( 1990: وزراء خارجية 
الدول العربية يعقدون اجتماعًا ي ت�ن�ش.
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طارق عزيز وزير اخارجية يلقي خطابا يهاجم فيه الك�يت ويتهمها 
ب�رقة نفط حقل الرميلة العراقي. 

ال�سيا�سة  حلقات  من  حلقة  اخطاب  يعترون  الدولي�ن  امراقب�ن 
العراقية �سد بع�ش دول اخليج وبالأخ�ش الك�يت.

1990: العراق يحتفل منا�سبة �سيطرة  )موز(  يوليو   17 	•الثاثاء 
حزب البعث على مقاليد احكم ي العراق. �سدام ح�سن يلقي خطابًا 
يتهم فيه الك�يت ودولة الإمارات العربية باتباع �سيا�سة متعمدة لتخفي�ش 

اأ�سعار النفط والإ�رار م�سالح العراق القت�سادية.
)موز( 1990: �سدام ح�سن ي�ستقبل �سفرة  25يوليو  	•ااأربعاء 
ال�ليات امتحدة الأمريكية ي بغداد اأبريل كال�سبي وي�سر اإى احتمال 
له  وت�ؤكد  �سدام  كام  فهم  ت�سيء  ال�سفرة  الك�يت.  باحتال  قيامه 
اأو ب�سيا�سته امتعلقة  بان حك�متها ل �ساأن لها ب�سيا�سة العراق الداخلية 

ب�سمان ا�ستقاله القت�سادي.
العربية  امملكة  ي  اجتماع   :1990 )موز(  يوليو   31 ااثنن  •	
اإبراهيم  عزت  برئا�سة  عراقي  وفد  بن  فهد  املك  برعاية  ال�سع�دية 
الدوري نائب رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة، ووفد ك�يتي برئا�سة وي العهد 

�سعد العبد اه.
اأن يت��سل الطرفان  التاي دون  الي�م  ا�ستمر الجتماع حتى ع�ر 
اإى نتيجة. عزت الدوري يهدد باحتال الك�يت و�سعد العبد اه يرد 
�سد  اأمريكي  حرك  �سيعقبه  و�سامتها  الك�يت  لأمن  تعر�ش  اأي  بان 

العراق.
اأغ�شط�س )اآب( 1990: ي ال�ساعة الثانية من �سباح  	•اخمي�س 2 
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هذا الي�م، الق�ات العراقية تغزو الك�يت دون اأن ت�ستطيع القب�ش على 
العائلة احاكمة ك�نها هربت اإى ال�سع�دية.

ب� »علي  املقب  امجيد  ح�سن  علي  قريبه  يعن  ح�سن  �سدام 
اأ�سماء  تغير  ي  يبداأ  حيث  الك�يت،  على  عامًا  حاكمًا  كيمياوي« 
اأطلق  التي  احدودية  امطاع  منطقة  ذلك  ما ي  �س�ارعها و�س�احيها 

عليها ا�سم »�سداميات امطاع«. 
قراره  يتخذ  الأمن  جل�ش   :1990 )اآب(  اأغ�شط�س   6 ااثنن  •	
امرقم 661 بفر�ش العق�بات القت�سادية على العراق ما ي ذلك حجز 

جميع الأم�ال وام�ج�دات العائدة للعراق والك�يت ي اخارج.
1990: جل�ش قيادة الث�رة ي�سدر  )اآب(  اأغ�شط�س   28 	•الثاثاء 
قرارا باإحاق الك�يت بالعراق واعتبارها امحافظة العراقية رقم 19 مع 

ت�سمية مدينة الك�يت ب� »الكاظمة«.
الأمريكي  الرئي�سان   :1990 )اأي��ل��ول(  �شبتمر   9 ااأح��د  •	
هل�سنكي  الفندلندية  العا�سمة  ي  م�سركًا  بيانًا  ي�سدران  وال�س�فياتي 

يدينان فيه قرار العراق �سم الك�يت اليه.
1990: جل�ش الأمن ي�سدر  ااأول(  )ت�رين  اأكتوبر   29 	•ااثنن 
ودفع  احرب  جرائم  م�س�ؤولية  العراق  فيه  يحمل   674 امرقم  قراره 

تع�ي�سات احرب.
1990: جل�ش الأمن ي�سدر  الثاي(  )ت�رين  29نوفمر  	•اخمي�س 
قراره امرقم 678 يجيز م�جبه ا�ستعمال الق�ة الع�سكرية �سد العراق اإذا 
م ين�سحب الأخر من الك�يت خال مدة اأق�ساها ي�م 15 يناير )كان�ن 

الثاي( 1991.
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ا 	•اأحد 6 يناير )كانون الثاي( 1991: العراق يحتفل بي�م اجي�ش 
وعلى  التحالف  دول  فيه  يهدد  خطابًا  ي�جه  ح�سن  �سدام  العراقي. 
راأ�سها ال�ليات امتحدة الأمريكية بان »اأم امعارك« متاأهبة للقتال، وان 

جميع ق�سايا ال�رق الأو�سط هي جزء من امعركة القادمة.
باأنه  الأمريكي  اخارجية  وزير  بيكر  جيم�ش  يعلن  نف�سه،  ال�قت  ي 
�س�ف يزود طارق عزيز بال�س�ر الف�سائية التي حدد بدقة جميع حركات 
�سدام ح�سن واأماكن اختفائه، بحيث ي�سهل قتله ي حال ن�س�ب احرب.

لقاء بن جيم�ش بيكر   :1991 الثاي(  )كانون  يناير   9 	•ااأربعاء 
ي  العراق  مثل  التكريتي  ب��ارزان  بح�س�ر  جنيف  ي  عزيز  وط��ارق 
�ساعات.  ي�ستمر خم�ش  اللقاء  امتحدة بجنيف.  لاأم  الأوربي  امكتب 
بيكر يرف�ش ح�يل اللقاء اإى »مفاو�سات«. طارق عزيز يهاجم بعنف 
الأم  ق��رارات  اإهمال  لإ�رائيل  ت�سمح  التي  امزدوجة  الغرب  �سيا�سة 

امتحدة، ويهدد ب�رب اإ�رائيل اإذا ن�سبت احرب.
الأمن  جل�ش  يعقد   :1991 الثاي(  )كانون  يناير   15 الثاثاء  •	
اجتماعًا لبحث ام�روع الفرن�سي الذي يربط بن ان�سحاب العراق من 

الك�يت وم�ساكل ال�رق الأو�سط الأخرى.
جل�ش الأمن يرف�ش ام�روع.

العراق  يق�سي مهاجمة  الرئي�ش الأمريكي ج�رج ب��ش ي�قع قراراً 
ع�سكريًا.

التا�سعة  ال�ساعة  ي   :1991 الثاي(  )كانون  يناير   16 ااأربعاء 
والدقيقة اخم�سن م�ساء بت�قيت كرينج، ق�ات التحالف امت�اجدة ي 

ال�سع�دية تبداأ ق�سفها اج�ي لبغداد وبقية امدن العراقية.
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	•اخمي�س 17 يناير )كانون الثاي( 1991: �سدام ح�سن يعلن من 
رادي� بغداد بدء امعركة الع�سكرية التي اأطلق عليها ا�سم »اأم امعارك«.

الق�سف اج�ي ي�ستمر حتى ي�م 27 دون اأن حقق »اأم امعارك« اأي 
انت�سار على ق�ات التحالف.

قطع  ر�سميًا  يعلن  العراق   :1991 )�شباط(  فراير   6 ااأربعاء  •	
عاقاته الدبل�ما�سية مع كل من: ال�ليات امتحدة الأمريكية، بريطانيا، 

فرن�سا، اإيطاليا، م�ر، امملكة العربية ال�سع�دية.
ا�ستعداده  يعلن  العراق   :1991 )�شباط(  فراير   15 اجمعة  •	
للتعاون مع جل�ش الأمن ب�ساأن قرارات امجل�ش ح�ل الك�يت غر انه 
يربط ذلك ال�ستعداد بقائمة ط�يلة من ال�روط منها عدم ع�دة عائلة اآل 

ال�سباح اإى احكم.
جل�ش الأمن يرف�ش امقرح العراقي.

	•اخمي�س 21 فراير )�شباط( 1991: العراق ي�افق على ام�روع 
ال�س�فياتي خطة ال�سام وامت�سمن 8 نقاط هي:

من  العراقية  للق�ات  ام�روط  وغر  الف�ري  الن�سحاب   – 1
الك�يت.

2 – يبداأ الن�سحاب ي الي�م الذي يلي وقف اإطاق النار.
3 – يكتمل الن�سحاب �سمن فرة زمنية حددة.

4 – عند اإكمال ان�سحاب ثلثي الق�ات العراقية يتم اإلغاء العق�بات 
القت�سادية امفرو�سة على العراق.

امفرو�سة  العق�بات  بقية  تلغى  كليًا  الن�سحاب  اإكمال  عند   – 5
م�جب قرارات الأم امتحدة.
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6 – اإطاق �راح جميع �سجناء احرب بعد وقف اإطاق النار.
7 – يتم الن�سحاب باإ�راف دول حايدة بعد وقف اإطاق النار.

8 – اأية اأم�ر تف�سيلية اأخرى تبحث بعدئذ.
ام�روع  على  وحلفاوؤها  الأمريكية  امتحدة  ال�ليات  ت�افق  م 

ال�س�فياتي.
1991: الرئي�ش الأمريكي ج�رج  )�شباط(  فراير   28 	•اخمي�س 

ب��ش يعلن اأن الك�يت قد حررت وانه يعلن وقف اإطاق النار.
جميع  قب�ل  وعلى  ذلك  على  التامة  ام�افقة  اإى  العراق  ي�سارع 

قرارات الأم امتحدة. 
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الف�شل الثاي
�شخ�شيات واأحداث

يحاول هذا الف�سل تقدم بع�ش ال�سخ�سيات التي ترد اأ�سماوؤها ي 
هذا الكتاب، لي�ش الق�سد هنا تقدم تفا�سيل م�سهبة، اإما تعريفا خت�را 
العراقي من برزوا على م�رح  البعث  للقيادين ي حزب  بها، خا�سة 
)م�ز(  ي�لي�  ي  ال�سلطة  على  احزب  ا�ستياء  بعد  العراقية،  الأحداث 
1968، ثم اختف�ا اأو تقل�ست اأدوارهم اأما ب�سبب العتزال ال�سيا�سي 

اختيارا، اأو ب�سبب العزل ال�سيا�سي اإجباراً. 
هناك كثر من الأ�سماء م يرد بها تعريف نظراً لعدم ت�فر معل�مات 
كافية عنها، كما اأن �سخ�سيات مثل جمال عبد النا�ر و�سدام ح�سن م 
اأ�سهب ي التعريف بها، لأنها ل حتاج اإى تعريف من ناحية، ول�ج�د 

كتب كثرة تتحدث عنها.

***

دار  من  تخرج   .1914 عام  تكريت  ي  ولد  البكر:  ح�شن  اأحمد 
امعلمن عام 1932 وعن معلما ي اإحدى امدار�ش البتدائية. دخل 
الكلية الع�سكرية عام 1938 وتخرج منها برتبة مازم ثان. تدرج ي 
امنا�سب الع�سكرية حتى و�سل اإى رتبة عقيد عام 1958. �سارك ي 
انقاب البعث الأول ي 8 فراير )�سباط( 1963 وت�ى من�سب رئي�ش 
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نائبا  عن   1963 الثاي(  )ت�رين  ن�فمر   18 انقاب  وي  ال���زراء. 
لرئي�ش اجمه�رية دون اأن تك�ن له �سلطات حقيقية، وبعد فرة ق�سرة 

ا�ستقال من من�سبه. 
بتهمة  البعثين  من  جم�عة  مع   1964 )اأيل�ل(  �سبتمر  ي  اعتقل 
مع  ا�سرك   1968 )م�ز(  ي�لي�   17 وي  احكم.  نظام  لقلب  التاآمر 
النظام  اأ�سقطت  م�ؤامرة  ي  البعث  حزب  وقيادة  ال�سباط  من  جم�عة 
ال�سابق وا�ست�لت على مقاليد احكم فاأ�سبح رئي�سا للجمه�رية ورئي�سا 

مجل�ش قيادة الث�رة ي اآن واحد. 
ا�ستقال ي 16 ي�لي� )م�ز( 1979 من جميع منا�سبه و�سلم احكم 
كاملة  �سيا�سية  عزلة  ي  اأيامه  بقية  اأم�سى  وقد  ح�سن،  �سدام  نائبه  اإى 

حتى وفاته عام 1982. 
عنا�ر  اأحد   .1912 عام  بغداد  ي  ولد  العبدي:  �شالح  اأحمد 
جم�عة ال�سباط الأحرار التي فجرت ث�رة 14 ي�لي� )م�ز( 1958. 
امن�سب  ذلك  وبقي ي  الث�رة  بعد جاح  عاما  اأ�سبح حاكما ع�سكريا 

حتى انقاب 8 فراير )�سباط( 1963. ت�ي عام 1964.
ولد  ام�ري،  اجي�ش  الأحرار ي  ال�سباط  اأحد  النا�ر:  جمال عبد 
ي�م 16 يناير )كان�ن الثاي( 1918 ي حافظة اأ�سي�ط. اأكمل درا�سته 
البتدائية والثان�ية ي الإ�سكندرية والقاهرة. تخرج من الكلية الع�سكرية 
ام�رية عام 1938، ي 23 ي�لي� )م�ز( 1952 ا�سرك مع جم�عة من 
ال�سباط ي قلب نظام احكم ي م�ر. بقي عبد النا�ر رئي�سا للجمه�رية 
ام�رية حتى وفاته بال�سكتة القلبية ي ال�ساعة ال�ساد�سة والدقيقة اخام�سة 

ع�رة من ي�م الثنن 28 �سبتمر )اأيل�ل( 1970.
ولد ي تكريت عام 1926. قائد  حردان عبد الغفار التكريتي:  •	
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الثاي( 1963.  )ت�رين  ن�فمر  )�سباط( و17  فراير  اج�ية بن  الق�ة 
نائب رئي�ش ال�زراء ووزير الدفاع وع�س� جل�ش قيادة الث�رة من ي�لي� 
)م�ز( 1968 اإى حن تعيينه نائبا لرئي�ش اجمه�رية عام 1970، ثم 
)ت�رين  اأكت�بر   15 ي  باأ�سبانيا  �سفرا  وعن  منا�سبه  جميع  من  اأعفي 
الأول( 1970، لكنه م يلتحق من�سبه اجديد. اغتيل ي مدينة الك�يت 

ي 30 مار�ش )اآذار( 1971. 
	•حماد �شهاب التكريتي: ولد ي تكريت عام 1925. عن رئي�سًا 
لأركان اجي�ش بعد انقاب 1968، عن وزيراً للدفاع 1970. قتل ي 

ما �سمي »م�ؤامرة ناظم كزار« ي 20 ي�ني� )حزيران( 1973.
 ،1930 عام  كرباء  ي  ولد  )الدكتور(:  حمادي  �شعدون  •	
�سهادة  على  ح�سل  كرباء.  ي  والثان�ية  البتدائية  درا�سته  اأكمل 
الدكت�راه  و�سهادة  بروت،  الأمريكية ي  اجامعة  من  البكال�ري��ش 
اأ�ستاذا  عمل  الأمريكية.  امتحدة  بال�ليات  و�سكان�س�ن  جامعة  من 
ث�رة  بعد  بغداد 57 – 1958.  الزراعة – جامعة  م�ساعدا ي كلية 
ي�لي� )م�ز( 1958 عن رئي�سا لتحرير جريدة »اجمه�رية«، وبعد 
انقاب البعث الأول ي فراير )�سباط( 1963 عن وزيرا لاإ�ساح 
لقيادة  ال�طني  امجل�ش  وي  البعث  قيادة  ي  وع�س�اً  الزراعي 
النقاب. وبعد النقاب الثاي عام 1968 عن رئي�سًا ل�ركة النفط 
النفط  وزير  منها  عديدة  وزارية  منا�سب  وتقلد   .)1969( العراقية 
وامعادن، وزير اخارجية، رئي�ش ال�زراء، ثم رئي�ش امجل�ش ال�طني 

)جل�ش الن�اب(.
احر�ش  ق���ات  اآم��ر   .1929 بغداد  ي  ولد  غيدان:  �شعدون  •	
الث�رة  قيادة  )م�ز( 1968. ع�س� جل�ش  ي�لي�  اجمه�ري حتى 17 
)ني�سان(  اأبريل  من  الداخلية  وزير   ،1968 )م�ز(  ي�لي�  انقاب  بعد 
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حتى  ام�ا�سات  وزير   ،1974 الثاي(  )ت�رين  ن�فمر  لغاية   1970
1979، حيث عن نائبًا لرئي�ش ال�زراء. ي ي�ني� )حزيران( 1982 

اأعفي من جميع منا�سبه. ت�ي عام 1985.
الدفاع  وزير  عام 1925.  بغداد  ولد ي  �شالح مهدي عما�س:  •	
نائب  الثاي( 1963،  )ت�رين  ن�فمر  لغاية 17  )�سباط(  فراير  من 8 
القيادة  الداخلية ي ي�لي� )م�ز( 1968، ع�س�  ال�زراء ووزير  رئي�ش 
 ،1968 )م�ز(  ي�لي�  من  الث�رة  قيادة  جل�ش  وع�س�  للبعث  القطرية 
وحتى اإعفائه من جميع منا�سبه ي 28 �سبتمر )اأيل�ل( 1971 وتعيينه 

�سفرا للعراق ي الحاد ال�س�فيتي. ت�ي عام 1985.
	•�شدام ح�شن: ولد ي قرية الع�جة التابعة لتكريت ي 28 اإبريل 
)ني�سان( 1937. انتقل اإى بغداد عام 1955 وي عام 1957 انتمى 
حزب البعث. كان اأحد ام�ساركن ي حاولة اغتيال عبد الكرم قا�سم 
عام 1959، وبعد ف�سل امحاولة هرب اإى �س�ريا ومنها اإى القاهرة، 
واأكمل هناك درا�سته الثان�ية. عاد اإى العراق عام 1963 بعد انقاب 
ام�ؤمر  ع�س�  للحزب.  الفاحي  امكتب  ي  ليعمل  الأول،  البعث 
الرابع للقيادة الق�مية، ع�س� ام�ؤمر ال�ساد�ش للقيادة القطرية )1963( 
القيادة القطرية )1965(.  وع�س� ام�ؤمر القطري )1964(. ع�س� 
لرئي�ش جل�ش  نائبا  ي�لي� )م�ز( 1968، واأ�سبح  انقاب  �سارك ي 
رئي�ش  من�سب  ت�ى  حيث   ،1979 )م�ز(  ي�لي�  حتى  الث�رة  قيادة 

اجمه�رية.
	•طارق عزيز: ولد ي ام��سل عام 1936. تخرج من كلية الآداب 
جامعة بغداد – فرع اللغة الإجليزية. عمل حرراً ي جريدة »اجمه�رية« 
لتحرير  رئي�سا   1963 ي  الأول  البعث  انقاب  بعد  عن   )1958(
جريدة »اجماهر«. وبعد انقاب عبد ال�سام حمد عارف ي ن�فمر 
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)ت�رين الثاي( من ذلك العام، هرب اإى �س�ريا وعمل ي مطبعة البعث 
بدم�سق حتى فراير )�سباط( 1966. 

البعث  حزب  بل�سان  الناطقة  »الث�رة«  جريدة  حرير  رئا�سة  ت�ى 
للحزب  القطرية  القيادة  ي  احتياطيا  ع�س�اً  وعن   )1969( العراقي 
)1974( وي ذات العام عن وزيرا لاإعام، واأ�سبح ع�س�اً ي القيادة 
لرئي�ش  نائبًا  عن   .)1977( الث�رة  قيادة  جل�ش  ي  وع�س�اً  القطرية 
نائبًا  ثم   .)1991  – 1982( للخارجية  ووزي��راً   )1979( ال���زراء 

لرئي�ش ال�زراء )1991(.
العراقي  البعث  قيادة  ع�س�  مهند�ش،  ال�شبيب:  ح�شن  طالب  •	
)1963( عن وزيراً للخارجية بعد انقاب البعث الأول ي 8 فراير 
)�سباط( 1963، واعفي من من�سبه ي ن�فمر )ت�رين الثاي( من العام 
نف�سه. وبعد ت�سلم البعث ال�سلطة مرة ثانية عام 1968 عن �سفرا ي 
امتحدة  ال�ليات  بن  متنقًا  حياته  وعا�ش  من�سبه  من  اأعفي  ثم  ب�ن، 

الأمريكية ودم�سق ثم ا�ستقر ي لندن، حيث ت�ي فيها عام 1998.
	•طاهر يحي التكريتي: �سابط، ت�ى رئا�سة اأركان اجي�ش بعد ا�ستام 
)ت�رين  ن�فمر   18 ي   .1963 )�سباط(  فراير   8 ي  ال�سلطة  البعث 
الثاي( 1963 �سارك عبد ال�سام حمد عارف ي ال�سيطرة على احكم 
)ت�رين  ن�فمر   20 ي  لل�زراء  رئي�سا  اأ�سبح  البعثين.  من  والتخل�ش 
رئي�سا  تعيينه  اأعيد   .1965 )اأيل�ل(  �سبتمر   3 لغاية   1963 الثاي( 
بعد   1968 )م�ز(  ي�لي�  ي   .1967 )م�ز(  ي�لي�   10 ي  لل�زراء 

ا�ستام البعث ال�سلطة للمرة الثانية اأعتقل ومات ي ال�سجن.
	•طه يا�شن رم�شان اجزراوي: ولد ي ام��سل عام 1929. عمل 
القيادة  ع�س�  الرافدين«.  »م�رف  ي  م�ظفا  ثم  اجي�ش  ي  عريفًا 
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القطرية حزب البعث وع�س� جل�ش قيادة الث�رة بعد انقاب 1968. 
وزير ال�سناعة )1972 – 1976( نائب رئي�ش ال�زراء )1979( نائب 

رئي�ش اجمه�رية )1991(.
	•عبد اخالق ال�شامرائي: ولد ي �سامراء عام 1935. ع�س� القيادة 
القيادة  اأنتخب ع�س�ا ي  العراقي منذ 1964.  البعث  القطرية حزب 
ي  الث�رة  قيادة  جل�ش  ع�س�   .1965 منت�سف  ي  للحزب  الق�مية 
ن�فمر )ت�رين الثاي 1969. اأعتقل ي ي�ني� )حزيران( 1973 بتهمة 
بال�سجن  عليه  كزار« وحكم  ناظم  »م�ؤامرة  عليه  اأطلق  فيما  ال�سراك 
ام�ؤبد. م تنفيذ حكم الإعدام به ي اأغ�سط�ش )اآب( 1979، بعد ت�ي 

�سدام ح�سن رئا�سة اجمه�رية.
البكال�ري��ش ي  قان�ن. ح�سل على  ا�ستاذ  البزاز:  الرحمن  عبد  •	
القان�ن من كلية احق�ق ببغداد، ثم اأكمل درا�سته العليا ي جامعة لندن. 
كان اأحد ام�ؤيدين حركة ر�سيد عاي الكياي، حيث �سجن بعد ف�سل 
انقابها ي ماي� )اأيار( 1941. ي نهاية احرب العامية الثانية عن عميدا 
اأعفي  لكلية احق�ق وبقي ي ذلك امن�سب حتى عام 1956، حيث 
من من�سبه لحتجاجه على م�قف احك�مة العراقية ال�سلبي من العدوان 
الثاثي )اإجلرا، اإ�رائيل، فرن�سا( على م�ر. بعد ث�رة 14 ي�لي� )م�ز( 
 1959 )اآذار(  مار�ش  حتى  احق�ق  لكلية  عميدا  تعيينه  اأعيد   1958
الإفراج عنه  قا�سم، وعند  الكرم  بعد اختافه مع حك�مة عبد  ليعتقل 
غادر اإى القاهرة وبقي فيها لجئا �سيا�سيا حتى فراير )�سباط( 1963، 

حيث عن �سفرا ي م�ر ثم �سفرا ي بريطانيا. 
خال الفرة 1964 – 1965 انتخب �سكرترا عاما منظمة الأوبك 
)اأيل�ل( 1965 عن  �سبتمر   6 للعراق. ي  ك�سفر  من�سبه  اإى  اإ�سافة 
اأ�سب�عن تقريبًا ت�ى من�سب رئي�ش ال�زراء،  نائبا لرئي�ش ال�زراء وبعد 
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وبهذا اأ�سبح اأول رئي�ش وزراء مدي عراقي منذ عام 1958، وا�ستمر 
ال�سام حمد عارف وتعين �سقيقه عبد  ي من�سبه حتى بعد وفاة عبد 

الرحمن حمد عارف رئي�سا للجمه�رية. 
نتيجة  ال���زارة  رئا�سة  من  ا�ستقال   1966 )اآب(  اأغ�سط�ش   6 ي 
لل�سغ�ط التي مار�سها اجي�ش لإزاحته بعدما حاول التقلي�ش من نف�ذ 
والإدارة  الدم�قراطية  من  ج�  وخلق  الع�سكرية،  ام�ؤ�س�سة  وامتيازات 
البعث عام 1968 بفرة وجيزة  الباد. بعد انقاب حزب  امدنية ي 
على  التاآمر  بتهمة   1969 الثاي(  )كان�ن  يناير   24 ي  وذلك  اأعتقل 
للتعذيب  تعر�ش  وقد  �سنة،   15 مدة  بال�سجن  عليه  وحكم  ال�سلطة 
ال�سديد ي �سجنه ب� »ق�ر النهاية«، وي عام 1970 اأفرج عنه لأ�سباب 

مر�سية ليغادر اإى لندن، ت�ي هناك عام 1971.
	•عبد الرحمن حمد عارف: ولد ي عانة عام 1916 وتخرج من 
مغم�را  �سابطا  ظل  ثان.  مازم  برتبة   1937 عام  الع�سكرية  الكلية 
حيث  اجمه�رية(  )رئي�ش  عارف  حمد  ال�سام  عبد  اأخيه  مقتل  حتى 
عن رئي�سا للجمه�رية نتيجة لل�سغ�ط التي مار�سها بع�ش كبار �سباط 
اجي�ش منع انتخاب عبد الرحمن البزاز من�سب رئا�سة اجمه�رية. ي 
فيها  وبقي  اأنقرة،  اإى  اجديد  البعث  نظام  اأبعده   1968 )م�ز(  ي�لي� 

حتى عام 1980 عاد بعدها اإى بغداد ليعي�ش عي�سة �سابط متقاعد.
	•عبد ال�شام حمد عارف: اأحد ال�سباط الأحرار الذين قادوا ث�رة 
ال�زراء  لرئي�ش  نائبا  عن  الث�رة  جاح  بعد   .1958 )م�ز(  ي�لي�   14
جميع  من  1958اأعفي  اأيل�ل(   ( �سبتمر   12 ي  للداخلية.  وزي��را 
منا�سبه وعن �سفرا ي اأمانيا الغربية )اآنذاك(. ي ن�فمر )ت�رين الثاي( 
من العام نف�سه عاد اإى العراق حيث األقي القب�ش عليه وح�كم وحكم 

عليه بالإعدام ي 27دي�سمر )كان�ن الأول( 1958 ثم اأعفي عنه. 
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رئي�سا  اأ�سبح   ،1963 )�سباط(  فراير   8 ي  البعث  انقاب  بعد 
للجمه�رية، ورقي اإى رتبة مهيب وهي اأعلى رتبة ع�سكرية ي اجي�ش 
العراقي. وي 18 ن�فمر )ت�رين الثاي( 1963 تزعم انقابًا ع�سكريا 
العام  والقائد  اجمه�رية  رئي�ش  من�سب  لنف�سه  واحتفظ  البعثين  �سد 
للق�ات ام�سلحة. اأعيد تعيينه رئي�سا للجمه�رية طبقا لد�ست�ر جديد ي 
10 ماي� )اأيار( حتى 1964. قتل ي حادث �سق�ط طائرته العم�دية 

ي�م 12 اأبريل )ني�سان( 1966.
العراقي  البعث  القطرية حزب  القيادة  ع�س�  ال�شيخلي:  الكرم  عبد 
 30 ي  للخارجية  وزيرا  عن   1968 عام  الث�رة  قيادة  جل�ش  وع�س� 
 ،1971 �سبتمر  ي  من�سبه  من  واأعفي  نف�سه،  العام  من  )م�ز(  ي�لي� 

حيث عن مثا دائمًا للعراق ي الأم امتحدة. 
ا�ستدعي ي فراير )�سباط( 1978 اإى بغداد للت�ساور ثم اعتقل وحكم 
عليه بال�سجن مدة 6 �سن�ات بتهمة التاآمر. بعد فرة اأفرج عنه، وي اأبريل 
)ني�سان( 1980، قتل بر�سا�سة ي راأ�سه وه� ي طريقه اإى دائرة الكهرباء 
ي منطقة الأعظمية ببغداد، ي حن فر اجناة ب�سيارة من ن�ع »مت�س�بي�سي« 

وه� الن�ع الذي كان ي�ستخدمه وقتها جهاز امخابرات العراقية. 
	•عبد الكرم قا�شم: �سابط عراقي لمع، ولد ي منطقة امهدية ببغداد 
ي 21 دي�سمر )كان�ن الأول( 1914، تخرج من الكلية الع�سكرية 
ي  وتدرج   )1941( الأركان  كلية  ومن   )1934( ثان  مازم  برتبة 
الرتب الع�سكرية حتى عام 1947، حيث اأر�سل اإى فل�سطن على راأ�ش 
 1950 عام  فل�سطن.  حرب  ي  للم�ساركة  العراقية  الع�سكرية  الفرقة 
بتنظيم  بداأ  الع�سكرية، وبعد ع�دته  اإى بريطانيا لإكمال تدريباته  اأوفد 
خايا �رية لل�سباط الأحرار، وي عام 1958 اأ�سبح رئي�سا لتنظيمات 

ال�سباط الأحرار، وكانت رتبته اآنذاك زعيم ركن. 
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ي  املكي  النظام  �سد  الث�رة  قاد   1958 )م���ز(  ي�لي�   14 ي 
العراق واأ�سبح رئي�سا لل�زراء وقائداً عامًا للق�ات ام�سلحة. اأما رئا�سة 
اجمه�رية فقد عهد بها اإى هيئة م�ؤلفة من ثاثة اأ�سخا�ش اأطلق عليها 

ا�سم »جل�ش ال�سيادة«. 
فراير  )م�ز( 1958 حتى  ي�لي�  من 14  قا�سم  ا�ستمرت حك�مة 
)�سباط( 1963. وكان لفرة احكم هذه تاأثر كبر على البنية الجتماعية 
والقت�سادية للعراق. ففي عام 1958 �سدر قان�ن الإ�ساح الزراعي 
الإقطاعي،  النظام  على  وق�سى  اخا�سة،  الزراعية  املكية  حدد  الذي 
وي دي�سمر )كان�ن الأول( 1959 �سدر قان�ن مهم اآخر ه� قان�ن 
الأح�ال ال�سخ�سية الذي اأعطى م�جبه حق�قا اأو�سع للمراأة العراقية ي 
ما يتعلق بالزواج والطاق وامراث. ويعد القان�ن رقم 80 ل�سنة 1960 
واحداً من اأهم منجزات تلك الفرة ي حقل القت�ساد، فبم�جب هذا 
القان�ن �سيطر العراق على جميع الأرا�سي غر ام�ستثمرة من قبل �ركة 
نفط العراق )الأجنبية( وهي الأرا�سي التي كانت تقع �سمن المتيازات 
العراق يرزح حت نر  ال�ركة عندما كان  التي ح�سلت عليها  النفطية 

النتداب الريطاي. 
التي  بالآراء  اإمانه  من  اأكر  بالدم�قراطية  م�ؤمنا  ليراليًا  قا�سم  كان 
كان يروج لها حزب البعث اأو احركات الق�مية العربية، وه� اأمر اأدى 
اإى �راع م�ستمر بينه وبن العنا�ر البعثية والق�مية حتى و�سل الأمر 
الأول(  )ت�رين  اأكت�بر   7 ي�م  ي  لغتياله  م�ؤامرة  تدبر  اإى  بالبعثين 
قاد  )�سباط( 1963  فراير  بالف�سل. وي  ام�ؤامرة  باءت  1959، وقد 
على  و�سيطروا  ع�سكريًا  انقابًا  ق�مية  تيارات  مع  بالتحالف  البعثي�ن 
بعد  غدراً  قا�سم  الكرم  بعبد  الإع��دام  حكم  ونفذوا  احكم،  مقاليد 

ا�ست�سامه لهم.
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	•عدنان خراه طلفاح: ولد عام 1940 ي تكريت، وتخرج من 
الكلية الع�سكرية العراقية عام 1961 برتبة مازم ثان. تخرج من كلية 
الأركان عام 1970، ومن كلية القان�ن عام 1976. انتخب ع�س�ا ي 
القيادة القطرية للبعث ي 10 يناير )كان�ن الثاي( 1977. عن وزيرا 
للدولة ي 23 يناير )كان�ن الثاي( من العام نف�سه. ي �سبتمر )اأيل�ل( 
 15 ي  للدفاع  وزيراً  ثم  الث�رة.  قيادة  جل�ش  ي  ع�س�ا  عن   1977
اأكت�بر )ت�رين الأول( 1977، فنائبًا لرئي�ش ال�زراء ووزيرا للدفاع ي 
ي�لي� )م�ز( 1979 وظل ي من�سبه حتى 5 ماي� )اأيار( 1989، حيث 

لقي م�رعه ي حادث حطم طائرته العم�دية. 
عام  �سامراء  ق�ساء  الدور –  ناحية  ي  ولد  الدوري:  اإبراهيم  عزت  •	
1942. م يكمل درا�سته حيث ت�قف عند الدرا�سة البتدائية ليعمل ي 
البعث ي 1968 تقلد ب�سفته ع�س�اً  مهن يدوية مت�ا�سعة. بعد انقاب 
قياديًا فيه منا�سب عليا عديدة اأهمها وزير الإ�ساح الزراعي )1969 – 
1974( وزير الداخلية )1974 – 1979( وي ي�لي� )م�ز( 1979 بعد 
ت�سلم �سدام ح�سن من�سب رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة انتخب نائبًا لرئي�ش 
امجل�ش، اإ�سافة اإى من�سبه كع�س� ي القيادتن القطرية والق�مية للحزب.

من �سباط اجي�ش العراقي الامعن ي العهد  غازي الداغ�شتاي:  •	
التقاعد،  على  1958اأحيل  )م�ز(  ي�لي�   14 ث�رة  قيام  بعد  املكي. 

وح�كم و�سدر بحقه حكم بالإعدام، ثم اأعفي عنه.
 .1939 عام  حديثة  ي  ولد  احديثي:  الباقي  عبد  �شعيد  مرت�شى 
ع�س� القيادة القطرية حزب البعث، وع�س� جل�ش قيادة الث�رة من ي�لي� 
العمل وال�س�ؤون  ي�ني� )حزيران( 1974. وزير  )م�ز( 1968 حتى 
الأول(  )ت�رين  اأكت�بر  لغاية   1970 )اآذار(  مار�ش  من  الجتماعية 
1971، وعن وزيراً للخارجية حتى ي�ني� )حزيران( 1974، حيث 
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اأعفي من جميع منا�سبه وعن �سفرا ي م��سك�، ثم اأ�سبانيا. ي ي�لي� 
التاآمر  بتهمة  اعتقل  ولكنه  للت�ساور  بغداد  اإى  ا�ستدعي  )م�ز( 1979 

وحكم عليه بال�سجن، وقتل ي �سجنه ي ي�ني� )حزيران( 1980.
	•مي�شيل عفلق: �س�ري من م�اليد حي اميدان بدم�سق عام 1910. 
ح�سل على بكال�ري��ش ي القان�ن من جامعة باري�ش )1934(. اأحد 
م�ؤ�س�سي حزب البعث بالتعاون مع رفيق درا�سته �ساح الدين البيطار. 
ي 7 اأبريل )ني�سان( 1947عقد ي دم�سق اأول م�ؤمر للحزب، حيث 
انتخب عفلق عميدا للحزب والبيطار اأمينا عاما. وي ن�فمر )ت�رين 
العربي  احزب  زعيم  اح���راي  اأك��رم  مع  عفلق  اتفق   1952 الثاي( 
ال�سراكي على دمج احزبن معا، واأ�سبح اأ�سم التنظيم اجديد »حزب 

البعث العربي ال�سراكي«. 
قيادة احزب، فقد لعب دوراً  تب�اأه عفلق ي  الذي  وب�سبب امركز 
ا�ستلم  بعدما  و�س�ريا  العراق  من  كل  ي  ال�سيا�سي  الت�جيه  ي  مهما 
احزب ال�سلطة ي البلدين عام 1963. ي اأعقاب انقاب 23 فراير 
منها وف�سل من احزب، كما  �س�ريا هرب عفلق  )�سباط( 1966 ي 
حكمت عليه القيادة البعثية ال�س�رية بالإعدام عام 1971. اأما البعث 
العراقي فقد احت�سن عفلق واأ�سبغ عليه �سفة القائد ام�ؤ�س�ش، وقد اأقام 
قد  بغداد اإن عفلق كان  العراق حتى وفاته ي 1989. واأعلن ي  ي 

اأ�سهر اإ�سامه قبيل وفاته. 
جامعات  ي  در�ش   ،1920 عام  ولد  )الدكتور(:  احاي  نا�ر  •	
بغداد والقاهرة ولندن. تقلد منا�سب تعليمية ودبل�ما�سية عديدة اأهمها 
اأ�ستاذ م�ساعد ي جامعة بغداد، ملحق ثقاي ب�سفارة العراق ب�ا�سنطن، 
�سفر العراق ي لبنان ووا�سنطن )1965(. بعد ا�ستام البعث ال�سلطة 
ي�لي� )م�ز(  اإى 30  للفرة من 17  للخارجية  ي 1968 عن وزيرا 
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لرئي�ش اجمه�رية. وم يطل مك�ثه ي وظيفته  ثم م�ست�سارا   ،1968
�سارع  منطقة  مقت�ل ي  عليه  عر  اأيام حيث  ب�سعة  �س�ى  ال�ست�سارية 
فل�سطن )قناة اجي�ش( ببغداد ي�م 10 ن�فمر )ت�رين الثاي( 1968، 

وم يعر على اجناة.
	•نعيم حداد: ولد ي النا�رية عام 1933. ع�س� القيادة القطرية 
ال�سباب  وزير   .1968 )م�ز(  ي�لي�  ي  الث�رة  قيادة  جل�ش  وع�س� 
الق�مية )1977( نائب  القيادة  )1974( وزير دولة )1977( ع�س� 
رئي�ش ال�زراء )1979(. اأعفي من جميع منا�سبه ي ي�ني� )حزيران( 

.1986
كل  من  تخرج   ،1931 عام  النا�رية  ي  ولد  الركابي:  ف��وؤاد  •	
الهند�سة – جامعة بغداد. من ام�ؤ�س�سن الأوائل حزب البعث العراقي. 
عن وزيراً لاإعمار بعد ث�رة 14 ي�لي� )م�ز( 1958. ترك احزب عام 
1962، وي عام 1968 اعتقل وحكم عليه بال�سجن، حيث قتل فيه 

عام 1971.
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الف�شل الثالث
 مراحل الدرا�شة ااأوى

وتعري على حزب البعث

ي قلب ال�سحراء القاحلة من غربي العراق، وعلى مقربة من بحرة 
ثرة  عي�ن  وت�سقيها  النخيل  اأ�سجار  فيها  تتكاثف  واحة  تقع  الرزازة، 
تنبثق من اأعماق الأر�ش، ت�سفي مياهها الرقراقة جمال اأخاذاً على تلك 

الب�ساتن الن�رة الزاهية. 
ج�دة  التمر  عن  اأو  »�سثاثة«  ت�سمى  التي  ال�ادعة  ال�احة  هذه  ي 
م�رها، اكتحلت عيناي بن�ر احياة عام 1938. وكانت عائلتنا تتمتع 
باحرام خا�ش بن اأهاي تلك البلدة الب�سطاء �ساأنها �ساأن الع�ائل امعروفة 
العراق  مدن  ي  الأك��رم،  الر�س�ل  بعرة  ن�سبها  لت�سال  ب� »ال�سادة« 
وطم�حه،  والدي  اأعمال  وات�ساع  �سثاثة  اأفق  �سيق  اأن  على  اجن�بية. 
ثم  كرباء.  مدينة  وهي  األ  اإليها  مدينة  اأقرب  اإى  بالعائلة  ينتقل  جعلته 
انتقل بعد �سن�ات اإى بغداد، حيث اأنهيت مرحلة الدرا�سة العدادية. 

وكان ذلك عام 1955. 
اج�ية  الق�ة  الطران لأك�ن طيارا ي  كلية  اإى ول�ج  اأطمح  كنت 
العراقية، وم يكن القب�ل ي كلية الطران بالأمر ال�سهل، ذلك اأنه ف�سا 
الطالب يلعب  فاأن م�سقط راأ�ش  الدقيق وال�سعب،  الطبي  الفح�ش  عن 
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اأن لكل حافظة من حافظات  اإذ  ال�ساأن،  دورا مهما ه� الآخر ي هذا 
العراق ح�سة معينة لعدد امتقدمن بطلبات اللتحاق بالكلية الع�سكرية 

اأو كلية الطران. 

مراحل  جميع  واجتزت  امذك�رة  للكلية  تقدمت  فقد  ذلك،  ومع 
الفح�ش الطبي، وم تبق اإل امقابلة ال�سخ�سية. كانت اأ�سئلة جنة امقابلة 
م�سقط  اأن  ومع  الراأ�ش،  وم�سقط  الأم  الأب،  ا�سم  ال�سم،  ي  تنح�ر 
اأي جالية غر عربية  �سكانها  يعرف  التي م  �سثاثة كما ذكرت،  راأ�سي 

لكن يكفي وق�عها �سمن حافظة كرباء ل�سم�لها ب� »اح�سة«. 

رف�ست اللجنة طلبي بحجة ا�ستنفاد ح�سة امدينة لتلك ال�سنة. وم 
تفلح حاولتي ي اقناع اأع�ساء اللجنة بقب�ي ا�ستثناء، لذلك م اأجد بدا 
الداغ�ستاي  غازي  الل�اء  امرح�م  مقابلة  الدفاع  وزارة  اإى  الت�جه  من 
معاون رئي�ش اأركان اجي�ش اآنذاك، بعد اأن كلمه اأحد اأ�سدقاء والدي. 
اأن  قبل  الدفاع  وزارة  ا�ستعامات  دائرة  ي  ال�ساعة  ح�اي  انتظرت 

ي�سمح ي بامقابلة. 

تفح�ش الداغ�ستاي ملفي ثم التفت اإي مبت�سما وقال برقة متناهية: 
اأن�سحك بالتقدم لكلية اأخرى و�سيك�ن لك م�ستقبل اأف�سل.

اأزف  حيث  قلبي،  يعت�ر  والأم  الداغ�ستاي  مكتب  من  خرجت 
م�عد التقدم للكليات الأخرى ول حيلة ي �س�ى النتظار عاما كاما 

للتقدم اإى كلية غر الطران اأو الع�سكرية.

اأخرت والدي ما ح�سل فن�سحني بال�سفر اإى لندن وق�ساء �سنة هناك 
اأتعلم خالها اللغة الإجليزية ثم الع�دة اى بغداد ودخ�ل كلية التجارة 

والقت�ساد. كانت تلك الن�سيحة نقطة ح�ل مهمة ي حياتي.



-69-

ال�شفر اإى لندن
ي ن�فمر )ت�رين الثاي( 1955 �سافرت اإى لندن ودخلت كلية فكت�ريا 
لتعلم اللغة الإجليزية. وي لندن التقيت باأحد الطلبة العراقين الذي دعاي 
 .Queensway واي  ك�ينز  �سارع  ي  يقع  ي�ناي  مطعم  ي  الغداء  لتناول 
ح�سن  طالب  ا�سمه  الهند�سة  يدر�ش  �ساب  اآخر.  بعراقي  التقيت  وهناك 

ال�سبيب. �رعان ما ن�ساأت بيننا �سداقة ت�طدت ي�ما بعد ي�م. 

امفرط،  بلباقته وذكائه  ا�ستطاع  وقد  نا�سئًا،  بعثيًا  الطالب  كان هذا 
الطائفية  باأنه �سد  الذي �س�ره ي  البعث  ك�سب ع�اطفي نح� حزب 
و�سد ال�ستعمار. لقد كان لتلك الزمالة الأثر الكبر ي ت�جهي عاطفيا 
اآمنت  البعث على غم��سها وعم�ميتها. وهكذا  اأهداف حزب  نح� 
واإ�سكالتها  القان�نية  و�سيغها  م�سم�نها  اإدراك  قبل  العربية  بال�حدة 

النف�سية، و�سبل حقيقها د�ست�ريًا اأو ل د�ست�ريًا. 

كر ترددي على امقهى الي�ناي، وت��سعت حلقة اأ�سدقاء ال�سبيب، 
وي كل مرة نلتقي جد �سيئا جديدا ي انتظارنا من ن�رة حزب البعث، 

كتيب مي�سيل عفلق اأو حديث من�س�ر لأكرم اح�راي.

مرت عدة �سه�ر وانتظم دوامي ي امقهى اأكر من انتظامي ي كلية 
باأن  نف�سه  يقنع  اأن  يحاول  �سائع  �ساب  اإى  اأقرب  كنت  لقد  فكت�ريا. 
طريق الن�سال ال�سيا�سي )واإن كان من مقهى ي�ناي ي لندن( ه� خر 

من �سل�ك طريق الدرا�سة والعلم. 

اقرب م�عد المتحانات فت�ستت �سمل الأ�سدقاء. اأكملت المتحان 
وعدت اإى بغداد ي �سيف 1956، وذهني زاخر بكل اأمال امراهقة 

الفكرية ي ال�حدة واحرية وال�سراكية.
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كلية التجارة وااقت�شاد
بعد ع�دتي من لندن، التحقت بكلية التجارة والقت�ساد – جامعة 
بغداد – وق�سيت فيها �سن�ات الدرا�سة الأربع لأتخرج فيها عام 1960 
عاقتي  مت  الدرا�سية،  امرحلة  هذه  خال  الأوى.  ال�رف  مرتبة 
العربي  البعث  حزب  امنتمن  الكلية  طلبة  من  جم�عة  مع  و�سداقتي 

ال�سراكي. 
وقيام   ،1956 عام  م�ر  على  الثاثي  العدوان  خال  انه  واذكر 
كلية  عميد  قرر  العراقية،  اجامعات  طلبة  بن  والإ�رابات  امظاهرات 
التجارة اآنذاك – الدكت�ر بديع �ريف العاي – منع جميع الطلبة الذين 
الع�دة  العدوان على م�ر، من  ال�ستنكار �سد  �سارك�ا ي مظاهرات 
�سرته  ح�سن  �سامنًا  كفيًا  طالب  كل  يقدم  م  ما  الدرا�سة  مقاعد  اإى 
واإ�راره.  العميد  تعنت  اإزاء  ذلك  من  مفراً  الطلبة  يجد  وم  و�سل�كه. 

وا�سطر كل منا اإى تقدم تلك الكفالة. 
ثم جاء عام 1958. وقامت الث�رة ي 14 م�ز. وبعد فرة ق�سرة 
لعبد  م�ؤيد  بن  والتفرقة  الن�سقاق  معل�م، حدث  قيامها، كما ه�  من 

الكرم قا�سم – قائد الث�رة – ومنا�ر لنائبه عبد ال�سام حمد عارف. 
اجامعات  طلبة  على  الن�سقاق  هذا  ينعك�ش  اأن  الطبيعي  من  كان 
وكرت  وحايد.  وبعثي  وق�مي  �سي�عي  بن  اأنف�سهم  على  لينق�سم�ا 
وذلك  وزعيمها.  للث�رة  خل�ش  وطني  فهذا  والأو�ساف.  النع�ت 
متاآمر قذر يحاول الت�سدي »للزخم« الث�ري. ونظراً لعاقتي مجم�عة 
البعثين والق�مين، فقد وقع ت�سنيفي بن »امتاآمرين القذرين« امت�سدين 

للث�رة وزخمها التقدمي! 
البعثين  من  جم�عة  نحن  كنا  هذه،  الفكرية  امراهقة  فرة  خال 
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والق�مين، نعقد الجتماعات والندوات ون�زع الن�رات والكرا�سات 
التي تندد بحكم عبد الكرم قا�سم، وندق اأجرا�ش اخطر امزع�م الذي 
النا�ر. ومع  اإعانه ال�حدة الف�رية مع م�ر عبد  يحيق بالعراق لعدم 
كل ذلك، فاأن اأق�سى ما كانت تقدم عليه ال�سلطة، ه� العتقال لب�سعة 

اأيام.
وعلى �سبيل امثال، اأذكر انه ي عام 1959 قامت جم�عة من الطلبة 
البعثين وكنت منهم، ب�سفرة اإى ب�ستان لزميل لنا حيث اأكرنا من �ستم 
عبد الكرم قا�سم والهتاف بحياة عبد النا�ر. وبعد ع�دتنا باأ�سب�ع من 
تلك ال�سفرة »الق�مية« �سدر اأمر من احاكم الع�سكري العام الل�اء اأحمد 
العام.  الأمن  �سف�  تعكر  بتهمة  التحقيق  على  باإحالتنا  العبدي  �سالح 
ولكن بعد ب�سعة اأيام، اأ�سدر العبدي اأمراً اآخر باإعفائنا من التحقيق دون 

اأن يتم ت�قيف اأحد منا. وعفا اه عما �سلف!
مرتبة  والقت�ساد  التجارة  كلية  من  وتخرجت   1960 عام  حل 
معيد.  ب�ظيفة  نف�سها  الكلية  ي  للتعين  اأهلتني  التي  الأوى  ال�رف 
اأن  الإح�ساء. غر  تعييني معيداً ي ق�سم  الكلية بطلب  لعمادة  تقدمت 
العمادة تلكاأت ي ذلك، وتعذر علي مقابلة وزير امعارف اآنذاك الزعيم 
اإ�سماعيل العارف ي ال�زارة، فلم اأت�رع من اأن اأطرق عليه باب داره 
اأبدى الرجل اهتمامه وطلب  ي ظهرة قائظة، �رحت له م��س�عي. 
امقابلة  وخال  ال�زارة.  مقر  ي  التاي  الي�م  ي  مقابلته  اح�س�ر  مني 
التي ا�ستغرقت ن�سف ال�ساعة اأجرى ال�زير عدة مكامات هاتفية م على 

اإثرها تعييني معيداً ي ق�سم الإح�ساء. وانتهى كل �سيء. 
بعد ب�سعة اأ�سهر، اأي ي اأوائل عام 1961، ح�سلت على قب�ل من 
 London school جامعة لندن – كلية لندن لاقت�ساد والعل�م ال�سيا�سية
النفط لكي  ل�زارة  فتقدمت   of Economics & Political Science



-72-

اأك�ن �سمن طلبتها من امبع�ثن للدرا�سة على نفقتها. وكان امدير العام 
ي ال�زارة اآنذاك عبد اه اإ�سماعيل، اأما مدير البعثات ي وزارة امعارف 
فكان الدكت�ر حمد ام�ساط، وكان الثنان معا يجريان مقابلة امتقدمن. 
ومع ت�فر جميع �روط القب�ل بي، فان الظرف ال�سيا�سي ي تلك ال�سنة، 
اإ�سماعيل  الق�مية »امتاآمرة«. ولأن  العنا�ر  الطلبة من غر  كان يف�سل 
والدكت�ر ام�ساط كانا من امتعاطفن �راً مع هذه الزمر والعنا�ر. فقد 
بقب�ي ي  والإ�راع  طلبي  م�سية  الكبر ي  الأثر  هذا  لتعاطفهما  كان 
بعثة وزارة النفط. وكلمة حق تقال اأنه ل�ل هذا التعاطف ما اأتيح لبع�ش 

الق�مين، اح�س�ل على بعثات للدرا�سة خارج العراق.
ي �سبتمر )اأيل�ل( عام 1961 التحقت بجامعة لندن. كان �سفر 
العراق ي بريطانيا اآنذاك، الدكت�ر بديع �ريف العاي وه� نف�سه الذي 
فكان  الثقاي،  املحق  اأما   ،1956 عام  التجارة  لكلية  عميداً  كان 
ي  للريا�سة  مدر�سًا  ذلك  قبل  كان  الذي  اإ�سماعيل،  حمد  اإ�سماعيل 

جامعة بغداد، وكان معاون املحق الثقاي، علي امثن�. 
حل ي�م الثامن من فراير )�سباط( 1963. واأثناء ت�جهي اإى الكلية، 
الأوى  �سفحاتها  على  حمل  وهي  الريطانية  ال�سحف  نظري  لفت 
عناوين �سخمة تق�ل: »ث�رة ي بغداد: اغتيال قا�سم«. ول اأكتم �راً، 
اأدخل هذا اخر �روراً بالغًا اى نف�سي. فلقد �سقط حكم قا�سم. ومعنى 
اأن ت�سنيفي  لي�ش هذا فح�سب، بل  العربية.  ال�حدة  �ستتحقق  اأنه  ذلك 

كعراقي �سينقلب من »متاآمر ق�مي قذر« اإى م�اطن ث�ري �سالح.
و�سلت اإى الكلية والتقيت بزميل عراقي معروف مي�له الي�سارية. 
قال:  وبرود  هدوء  وبكل  اإي،  التفت  ثم  اخر،  قراأ  ال�سحيفة.  ناولته 
»اإذا �سح هذا اخر فاأن هذا الي�م �سيك�ن بداية لنكبات متتالية. الدماء 
بر�سا�ش  �رعى  �سيت�ساقط�ن  ال�سباب  واح��ن.  احن  بن  �ست�سيل 
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و�سكت  هذا.  زميلي  اأق�ال  من  امتع�ست  امتبادل«.  والنتقام  النتقام 
على م�س�ش، وم اأ�سدقه ي حينه.

ه�ية  وبانت  العراق  ي  اجديد  ال��سع  وت�طد  اأيام.  ب�سعة  مرت 
قياداته. واإذا بزميلي القدم طالب ح�سن ال�سبيب ي�سبح وزيراً للخارجية. 
اأية حك�مة جديدة  التغير تنال الطاب وام�ظفن كعادة  وابتداأت يد 
من احك�مات التي تعاقبت على العراق. ومن الذين نالهم الف�سل من 
فقد  ولهذا  الي�سارية.  مي�له  جال(  )فرهنك  زمائي  اأحد  كان  البعثة 
اتفقت مع بع�ش الأ�سدقاء على تقدم ما مكن م�ساعدته لكي ل ينقطع 
)معاون  امثن�  علي  لعلم  و�سل  قد  الأمر  هذا  اأن  ويبدو  الدرا�سة.  عن 
املحق الثقاي(. ففي اإحدى زياراتي للدائرة الثقافية ي ال�سفارة اإلتقاي 
ب�س�ؤونه،  واهتمامي  امذك�ر  الطالب  عن  دفاعي  على  ليعاتبني  امثن� 
حيث انه – على حد ق�له – �سي�عي. وح�سبت اأن الأمر انتهى اإى هذا 

احد. وم اأدرك اأن امثن� يبيت ي �راً. 
اأي  اماج�ستر،  �سهادة  على  ح�سلت   ،1963 )اأيل�ل(  �سبتمر  ي 
بعد م�سي عامن فقط على التحاقي باجامعة. ومع اأي قد وفرت على 
احك�مة العراقية �سنة درا�سية كاملة لأن امدة امن�س��ش عليها ي عقد 
ف�جئت  فقد  �سن�ات،  ثاث  كانت  اماج�ستر،  على  للح�س�ل  البعثة 
قبل  ال�سهادة  البعثة بح�س�ي على  قد خالفت عقد  باأي  بامثن� يخري 
التي  بالف�ائد  وجدي  نقا�سي  معه  ينفع  وم  العقد.  ي  امحدد  وقتها 
مكن اأن تع�د علي وعلى احك�مة. وان عقد البعثة ه� خم�ش �سن�ات 

للح�س�ل على ال�سهادتن )اماج�ستر والدكت�راه(.
اآخر ي  تغير حك�مي  الثاي( 1963، حدث  )ت�رين  ن�فمر  ي 
ال�سام حمد عارف على احكم. وبداأت حملة  العراق. و�سيطر عبد 
تطهر اأخرى. واعتلت وج�ه جديدة م�رح الأحداث ي بغداد. وي 
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يناير )كان�ن الثاي( 1964، غادرت لندن اإى بغداد لكي اجمع بع�ش 
وخال  اأعدها.  كنت  التي  الدكت�راه  لر�سالة  الإح�سائية  امعل�مات 
وج�دي هناك ات�سل بي عبد اه اإ�سماعيل )امدير العام ي وزارة النفط( 
هناك  اإى  ذهبت  هام.  لأمر  مقابلته  ال���زارة  اإى  الت�جه  مني  وطلب 
ت�سلم  باأنه  اأخري  ثم  اجم.  واأدبه  امعه�دة  بب�سا�سته  الرجل  فا�ستقبلني 
)معاون  امثن�  علي  قبل  من  م�قعُا  لندن  ي  الثقافية  املحقية  من  كتابا 

املحق الثقاي( ي��سي فيه بف�سلي من البعثة ل�سببن هما: 
 خالفتي لعقد البعثة بح�س�ي على �سهادة اماج�ستر ي �سنتن بدل 

ثاث �سن�ات.
 رعايتي لل�سي�عين العراقين امف�س�لن من البعثة. 

اإ�سماعيل مغادرة  ال�سيد  الكتاب. ون�سحني  اأمر هذا  ا�ستغربت من 
بغداد اإى لندن على وجه ال�رعة، على اأن يق�م ه� معاجة الأمر دون اأن 

يتخذ اأي اإجراء �سدي. 
وبعد مدة ق�سرة من ع�دتي اإى لندن، م نقل امثن� اإى بغداد لي�سبح 

ي العهد اجديد مديراً عامًا ل�ريبة الدخل! 
ي �سيف 1966 ح�سلت على �سهادة الدكت�راه قبل امدة امن�س��ش 
عليها ي العقد اأي�سًا. وم اأخر ال�سفارة حتى ل اأتهم ثانية مخالفة عقد 
جامعة  علي  عر�ست  الأثناء  هذه  وي  للعق�بة.  نف�سي  واأعر�ش  البعثة 
اإى  والع�دة  العقد  مدة  انتهاء  حن  م�ؤقتًا  قبلتها  تدري�سية  وظيفة  لندن 

العراق.
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الف�شل الرابع
العودة اى العراق واات�شال بالبعثين

ي مطلع عام 1967، عدت اإى العراق وحاولت العمل ي �ركة 
ي  العقبات  بع�ش  و�سع  العقيلي  غام  رئي�سها  ولكن  ال�طنية.  النفط 
بالعمل  بغداد، والنهماك  الت�جه اى جامعة  طريقي. ما حملني على 

الأكادمي.
ي ذلك ال�قت، كان هناك ثاثة اأ�سخا�ش مثل�ن رم�ز العهد القائم 
رئي�ش  الدوري  العزيز  عبد  الدكت�ر  ال�زراء.  رئي�ش  يحيى  طاهر  هم: 
بكلية  ام�ساعد  الأ�ستاذ  ح�سيب  الدين  خر  والدكت�ر  بغداد.  جامعة 
قدمة  زمالة  به  تربطني  الذي  ح�سيب  الدكت�ر  طريق  وعن  التجارة. 
الذي دعاي مقابلته ي رئا�سة جامعة بغداد  الدوري  بالدكت�ر  تعرفت 

التي كان مقرها ي امبنى القدم للباط املكي ي العظمية.
ا�ستقبلني الدوري بحفاوة وطلب مني اأن اأت�ى �سكرتارية امجل�ش 
ي  التدري�سية  وظيفتي  جانب  اإى  الجتماعية  والتنمية  للربية  الأعلى 
كلية التجارة. كان امجل�ش م�ؤلفًا من عدد من ال�زراء ورئي�ش اجامعة 
ويق�م برئا�سة جل�ساته طاهر يحيى رئي�ش ال�زراء. ومن اأهداف امجل�ش 

ربط عملية التنمية القت�سادية بخطة ترب�ية �ساملة.
كنت اأح�ر الجتماعات ب�سفتي �سكرتراً عامًا )بال�كالة(، اأ�ستمع 
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اأو  اأحيانًا.  حرفيًا  واأ�سجلها  ومناق�ساتهم  امجل�ش  اأع�ساء  لأحاديث 
م�سذبة اأحيانًا اأخرى. 

كانت تلك ال�ظيفة اأول احتكاك ي بال�سيا�سة العراقية. ل من حيث 
منفذيها.  و�سخ��ش  تنفيذها  حيث  من  ولكن  وجدت،  اإن  فل�سفتها، 
طبيعة  كانت  مهما  امناق�سات  ي  ي�سارك�ن  كان�ا  ال���زراء  جميع 

ام��س�ع. وكنت اأرتب ذلك بعناية واهتمام: 
طاهر يحيى رئي�ش ال�زراء ورئي�ش امجل�ش، كان ذكيًا. يف�سح امجال 
جميع احا�رين بالكام وامناق�سة. وم تكن روح النكتة تغيب عنه ي 
الكثر من الأحيان. عبد ال�ستار عبد اللطيف، وزير البلديات، كان ذكيا 
ومت�سل�سًا ي عر�ش اأفكاره. �سامل ال�سامرائي )طبيب( وزير الداخلية 
م يكن يتكلم كثراً. الدكت�ر حمد يعق�ب ال�سعيدي وزير التخطيط، 
م اأ�سمعه يناق�ش اإل مرة واحدة. وان كانت مهمة امجل�ش التن�سيق بن 

التخطيط القت�سادي والتخطيط الرب�ي. 
ي�سارك  الثقافة والإر�ساد، كان  الدكت�ر مالك دوهان اح�سن وزير 
العربية  الق�مية  الأهداف  بن  يربط  اأن  ويحاول  متحم�سة.  م�ساركة 
وبرامج التعليم والثقافة. خليل اإبراهيم )اأو خليل روير كما كان ي�سمى( 
م��س�ع  ويناق�ش ي كل  كثراً.  يقراأ  ولكنه  ع�سكري  ال�سناعة،  وزير 

ليفهم احا�رين باأنه ملم بكل م��س�ع. 

***

بعد مرور �سهرين على قيامي مهام �سكرتارية امجل�ش، ا�ستدعاي 
طاهر يحيى اإى مكتبه ي مبنى امجل�ش ال�طني. ي ال�ساعة ال�سابعة 
امبكر جداً على خاف  والن�سف �سباحُا، فقد كان معروفًا بدوامه 
الكثر من ال�زراء وكبار م�ظفي الدولة. ي ذلك اللقاء، �ساألني اأول 
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اإن كان لدي هاتف ي امنزل، فكان ج�ابي بالنفي، لعدم ت�فر خط�ط 
الذي  العذر  فيها. وه�  اأقيم  التي كنت  العظمية  منطقة  الهاتف ي 

طاما �سمعته من امدير العام للريد والرق امهند�ش ن�رت امدر�ش. 
امبا�ر  احك�مي  الهاتف  �سماعة  ورفع  يحيى.  طاهر  ا�ستغرب 
منزي،  الهاتف  بن�سب  اأوامره  اأ�سدر  للريد.  العام  امدير  مع  وتكلم 
ثم طلب مني القيام مهمتن: اأولهما، اإعداد تقرير تف�سيلي عن اأجهز 
التخطيط ي العراق و�سبل تط�يرها. وثانيهما، اأعداد ميزانية لنفقات 
ال�سكرتارية  لتلك  مبنى  با�ستئجار  ف�راً  وامبا�رة  امجل�ش  �سكرتارية 
ي�رف  اأن  يريد  يحيى،  طاهر  اأي  لأنه،  ام�ساعدين،  بع�ش  وتعين 
حاولة  اإى  اإ�سافة  الرب�ية  الأم���ر  من  امهمة  اج�انب  على  بنف�سه 
اإيجاد ال�ظائف امنا�سبة خريجي الدرا�سة الإعدادية من ل يقبل�ن ي 

اجامعات العراقية. 
بعد اأ�سب�عن من تلك امقابلة، اأكملت ما طلبه طاهر يحيى وذهبت 
الذي  التقرير  له  قدمت  �سباحًا.  ال�سابعة  ال�ساعة  مكتبه ي  مقابلته ي 
جري  اأن  على  جانبا  وو�سعه  ت�سفحه  التخطيط.  اأجهزة  ح�ل  طلبه 

مناق�سته ي منا�سبة اأخرى.
ال�سكرتارية  ومتطلبات  )الكادر(  ام�ظفن  وماك  اميزانية  اأما 
يعق�ب  الدكت�ر حمد  التخطيط،  ب�زير  وات�سل  ف�راً  عليها  وافق  فقد 

ال�سعيدي، طالبا منه تخ�سي�ش امبلغ الازم وه� ما ح�سل فعًا. 

�شكرتارية امجل�س
�سارع امغرب، كما ه� معروف، كان اأحد ال�س�ارع اجديدة التي 
افتتحت اآنذاك ي بغداد. وه� قريب من رئا�سة جامعة بغداد والكليات 
التابعة لها. ا�ستاأجرت اإحدى الدور امطلة على ذلك ال�سارع واتخذتها 



-78-

مقرا ل�سكرتارية جل�ش التخطيط للربية والتنمية الجتماعية، وانتدبت 
من جامعة بغداد اثنن من م�ظفيها للعمل معي. اأحدهما ب�سفة حا�سب، 

والآخر راقن على الآلة الكاتبة.
يحيى  طاهر  وافق  فقد  مهامها.  القيام  ال�سكرتارية  ت�ستطيع  ولكي 
على انتداب زميل ي تعرفت عليه ي جامعة لندن ه� الدكت�ر �ساح 
الدين عبد امجيد ال�سيخلي الذي كان يعمل مدر�سًا ي معهد الهند�سة 

التكن�ل�جية.
اأيام من  ب�سفة خبر. وبعد  ال�سكرتارية  ال�سيخلي ي  الدكت�ر  با�ر 
واكن  الف�لك�ش  ب�سيارته  تتعلق  م�سكلة  لديه  باأن  ليخري  مبا�رته جاء 
ام�ستع�سية  ام�سكلة  هذه  واإن  اإنكلرا.  من  ع�دته  بعد  معه  جلبها  التي 
ل ي�ستطيع حلها �س�ى رئي�ش ال�زراء طاهر يحيى ب�سفته رئي�سًا للجنة 
التي حتاج  العليا، وهي جنة كانت تنظر ي م�سائل ال�ستراد  التم�ين 
اأ�سًا،  م�ستعملة  كانت  ال�سيارة  اأن  هي  وام�سكلة  خا�سة.  لقرارات 
لندن،  ي�سكن  نرويجي  �سخ�ش  من  لندن  ي  �ساح  الدكت�ر  ا�سراها 
الريطانية،  با�سم زوجته  ال�راء  معاملة  الدامرك. وكانت  وم�سجلة ي 
وان اإدارة جمارك بغداد م ت�افق على اإدخالها اإى العراق ودفع الر�سم 
اإجازة  على  اح�س�ل  من  �ساح  الدكت�ر  مكن  لعدم  عليها  اجمركي 
ال�ستراد الازمة، وان وزير القت�ساد )الدكت�ر حمد ج�اد العب��سي( 
اإما  امنا�سب،  القرار  لتخاذ  العليا  التم�ين  للجنة  ام��س�ع  اأحال  قد 

باإعادة ت�سديرها اإى بريطانيا، اأو م�سادرتها.
ت�س�ر! �سيارة ف�لك�ش واكن ل يتجاوز �سعرها 300 دينار عراقي، 
جلبها طالب عراقي اأكمل �سهادة الدكت�راه، وجاء بها �سياقة من لندن 
اإى بغداد، واإذا بتلك ال�سيارة ت�سبح م�سكلة حتاج لأ�ستاذ ي القان�ن 

الدوي لإيجاد حل لها.
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اأخذت امعاملة لطاهر يحيى. و�رحت له ام�سكلة. ف�سحك وقال: 
ت�س�ر  ب�ساأنها.  قرار  لتخاذ  امتحدة  الأم  اإى  حتاج  م�ساألة  اأنها  حقًا 
اجهاز  اإ�ساح  ام�س�ؤولن! كيف مكن  اأفق  العراق و�سيق  الروتن ي 
وعلى  قرار.  اأي  قرار.  اتخاذ  على  قادراً  ال�زير  يكن  م  اإذا  الإداري 
بذلك  وانتهت  ال�سيارة،  اإدخال  اإجازة  على  يحيى  طاهر  وافق  الف�ر 

»امع�سلة«.

كانت تلك امقابلة مع طاهر يحيى بعد حرب 5 حزيران 1967، 
اأربيل، حيث  اأثناءها عن حادثة طريفة ح�سلت ي مدينة  وقد حدثني 
األقت اأجهزة الأمن هناك القب�ش على �سيدة اأجنبية �سقراء جميلة، بتهمة 
وتلتقط  ت�س�ير  اآلة  بيدها  كانت حمل  ال�سقراء  ال�سيدة  لأن  التج�س�ش، 
اأربيل، وعندما علم طاهر يحيى باخر،  اأ�س�اق وحات  لبع�ش  �س�راً 

ا�ستدعى م�س�ؤول اأمن اأربيل اإى مكتبه و�ساأله: 

 ما هي اأدلتك على ك�ن تلك ال�سقراء جا�س��سة؟ 

كان ج�اب م�س�ؤول الأمن:

�س�راً  وتلتقط  ت�س�ير  اآلة  حمل  وجميلة  اأجنبية  �سقراء  �سيدي،   –

اأن تك�ن عميلة د�سها ال�ستعمار بن  اإذن لبد  للمحات والأ�س�اق. 
�سف�فنا للتفرقة بن عرب ال�س�ق واأكراده. وكان ج�اب طاهر يحيى 
لذلك ام�س�ؤول الأمني باأن ال�ستعمار ل يحتاج اإى اإر�سال اأجنبية �سقراء 

حمل الكامرا لتبث الفرقة ي �سف�فنا، واأمر باإطاق �راحها ف�راً. 

لقد اأخري طاهر يحيى بتلك الق�سة للتدليل على �سيق اأفق اأجهزة 
الأمن. فكل من يلتقط ال�س�ر ويحمل خرائط بيده فه� جا�س��ش. وكل 

من متلك اآلة كاتبة وكامرا فه� خرب. 
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ومن الغريب انه بعد مرور اأكر من ع�رين عاما على لقائي مع طاهر 
يحيى، فان م�ساألة كامرات الت�س�ير والآلت الكاتبة واأجهز ال�ستن�ساخ 

)الروني�( لزالت ت�سغل بال م�س�ؤوي الأمن وامخابرات!

كيف تعرفت على البكر
والتنمية  للربية  التخطيط  جل�ش  �سكرتارية  ي  مبا�رتي  بعد 
)مدير  ام�ساط  حمد  الدكت�ر  الأيام  اأحد  ع�ر  ي  زاري  الجتماعية، 
ال�قت(. وكان  البعثات عام 1961 وال�ستاذ بجامعة بغداد ي ذلك 
احقل  ي  العاملة  الن�سطة  البعث  حزب  عنا�ر  من  باأنه  عنه  معروفا 
ال�سيا�سية  اأفكاري  عن  �ساألني  احديث  اأطراف  جاذب  وبعد  اجامعي. 
فاأخرته باأي ق�مي م�ؤمن بال�حدة العربية و�سداقاتي بعثية ي اأغلبها. 
اأحمد  على  التعرف  �رورة  علي  واقرح  الفرحة.  اأ�سارير  عليه  بدت 
ي  البكر  مع  خا�سًا  لقاء  ي  �سرتب  ام�ساط،  اأي  واأنه،  البكر،  ح�سن 

منزله ي اأحد اأحياء بغداد، وه� امعروف بحي علي ال�سالح. 
ب�سيارته  ام�ساط  الدكت�ر  جاء  ي�من  وبعد  الفكرة،  على  وافقت 
الدار، ووجدت  و�سلت  البكر.  م�سكن  مرافقته  علي  واقرح  اخا�سة 
اأحدهما ه� �سالح مهدي  اأن  بعد  فيما  اآخرين، علمت  فيها �سخ�سن 
عما�ش )�سابط متقاعد( والآخر، عبد اه �سل�م ال�سامرائي امدر�ش ي 

كلية ال�ريعة ببغداد. 
حديث  وبعد  )اجابية(.  الد�سدا�سة  يرتدي  وكان  البكر،  ا�ستقبلنا 
ق�سر انفرد بي ي اإحدى غرف امنزل واأخري باأنه �سمع عني الكثر 
من الدكت�ر ام�ساط، وانه على علم باجاهي ال�سيا�سي وعاقتي بطاهر 
من  عدد  اأكر  على  التعرف  يحاول  واأن��ه  التخطيط،  وجل�ش  يحيى 
ال�سباب الذين يت��سم فيهم اخر. بعد هذا احديث عدنا لنلتقي ب�سي�فه 
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علًي  واأكد  الباب  اإى  البكر  اأو�سلني  امنزل،  مغادرتي  الآخرين. وعند 
�رورة تكرار الزيارة.

على  واتفقنا  هاتفيا  ام�ساط  الدكت�ر  بي  ات�سل  اأ�سب�ع  من  اأقل  بعد 
زيارة ثانية للبكر.

كانت تلك الزيارة مقت�رة علينا نحن الثاثة، البكر، ام�ساط، واأنا. 
العراقية قد وقعتها  التي كانت احك�مة  النفط  اتفاقية  البكر عن  �ساألني 
مع �ركة النفط الفرن�سية ايراب، فاأخرته باأي م اطلع عليها ومعل�ماتي 
اأ�سمه  �سديقًا  ي  ولكن  العراقية،  ال�سحف  ي  ن�ر  عما  تعدو  ل  عنها 
عبد اه اإ�سماعيل )مدير �س�ؤون النفط اآنذاك( قد يك�ن باإمكانه تزويدي 
بالتفا�سيل امطل�بة، ووعدته باأي �ساأحاول جهدي للح�س�ل منه على 

ما اأ�ستطيع من معل�مات.
اه  عبد  مقابلته  ذهبت  البكر،  مع  اللقاء  ذل��ك  من  ي�من  بعد 
اإن  و�ساألت  البكر،  بطلب  �راحة  واأخرته  النفط  وزارة  ي  ا�سماعيل 
�ركة  مع  امفاو�سات  جل�سات  محا�ر  تزويدي  اممكن  من  كان 
ايراب الفرن�سية، وعن راأيه ال�سخ�سي بتلك التفاقية، اإى غر ذلك من 
الأم�ر امتعلقة مفاو�سات احك�مة العراقية مع ختلف �ركات النفط، 
مع التاأكيد له باأن م�قفه هذا �س�ف ل ين�سى اأبداً ي حالة ت�سنم البكر 

وجم�عته احكم ي العراق. 
كان اإ�سماعيل متجاوبًا معي، وا�ستمر بتزويدي ما يطلبه البكر من 
معل�مات، وبتحلياته ال�سخ�سية كاأحد امطلعن على �س�ؤون النفط. 
بعد  باجح�د  ق�بل  فقد  امتجاوب،  ام�قف  هذا  من  بالرغم  ولكن 
انه ح�رب ي وظيفته  بل  للحكم عام 1968،  البعث  ت�سلم حزب 
اأب�ظبي، حيث عمل وكيًا ل�زارة  ما ا�سطره اإى مغادرة العراق اإى 
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النفط ي دولة الإمارات العربية ومثًا حك�متها ي منظمة الوبيك. 
اإ�سماعيل والتي  ولعلها مفارقة ان تك�ن تلك امعاملة ال�سيئة لعبد اه 
ا�سطرته مغادرة العراق هي التي جعلت منه رجل اأعمال ناجح. ورب 

�سارة نافعة.

طاهر يحيى وم�شكلة العاطلن
ي يناير )كان�ن الثاي( عام 1968، وي �سباح اأحد الأيام جاءي 
اأحد م�ظفي كلية التجارة والقت�ساد )التي كنت ادر�ش فيها( ليق�ل ي 
باأن رئي�ش ال�زراء طاهر يحيى يطلبني على الهاتف، وكان هذا ام�ظف 
ي حالة ارتباك وعجلة، يحاول جر اأنفا�سه لأنه، كما يبدو، جاء راك�سًا 

من مكتبه اإى القاعة التي كنت اأحا�ر فيها.
اأن  اأم  الهاتف،  على  �سخ�سيا  ال���زراء  رئي�ش  كان  اإذا  عما  �ساألته 
امتحدث ه� ال�سكرتر عدنان اجب�ري؟ اأكد ي اأن امتحدث قد اأخره 

باأنه طاهر يحيى )اأب� زهر( وانه يريد ج�اد ها�سم ف�راً. 
ت�جهت مع ام�ظف اإى مكتبه ورفعت �سماعة الهاتف لأ�سمع على 
الطرف الآخر طاهر يحيى وه� ي حالة �سبه ع�سبية مزوجة بن�ع من 
ينجح ي  الرب�ي م  اأن تخطيطنا  يبدو  يق�ل: دكت�ر ج�اد.  الغ�سب 
اجامعة.  ومعاهد  كليات  ي  جميعًا  الإعدادية  الدرا�سة  خريجي  قب�ل 
فكان ج�ابي ه� اأننا م نبداأ بالتخطيط فعًا، وان الفرة اما�سية – قدر 
تعلق الأمر بال�سكرتارية التي كنت اأ�رف عليها – اإما هي ق�سرة جداً 
اإى احد الذي م اأ�ستطع فيه �سخ�سيًا تهيئة الكادر الفني امطل�ب. ثم اأن 
ال�سكرتارية ل تخطط، وان م�س�ؤولية التخطيط تنح�ر ي امجل�ش و.. 
وقال:  �ساخرا  يحيى  طاهر  انفجر  اأخرى،  جملة  اأكمل  اأن  وقبل 
اأمر  لنبحث  ال�زراء  جل�ش  رئا�سة  اإى  ف�را  تعال  بطيخ.  يا  جل�ش..  يا 
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مكن  كيف  ولرى  العمل،  عن  العاطلن  الإعدادية  الدرا�سة  خريجي 
الأحزاب  تتلقفهم  اأن  قبل  امتعطلن  ت�سغيل ه�ؤلء  امجل�ش  ل�سكرتارية 

امعار�سة وي�ستغل�ا بال�سيا�سة.
�سارعت اإى �سيارتي لأق�دها باأق�سى ما اأ�ستطيع من �رعة، من منطقة 
ال�زيرية، حيث كلية التجارة اإى جانب الكرخ، حيث مبنى رئا�سة ال�زارة.
دخلت مبنى امجل�ش بخطى حثيثة متجهًا اإى مكتب �سكرتر رئي�ش 
الهاتف  ب�سماعة  م�سك  يحيى  طاهر  كان  الرئي�ش.  فمكتب  ال�زراء، 
متحدثًا. وبعد اأن اأنهى مكامته وو�سع ال�سماعة، التفت نح�ي قائًا: 
والنفط،  امالية  وزيري  اأكلم  حظات  قبل  كنت  لقد  باجل��ش.  تف�سل 
ي  ال�ساغرة  ال�ظائف  جميع  �سامل  ح�ر  اإعداد  منهما  طلبت  حيث 
قائمة  واإر�سال  ال�ق�د،  تعبئة  حطات  وبالأخ�ش  النفطية،  ام�ؤ�س�سات 

بتلك ال�س�اغر وت�زيعها اجغراي اإليك. 
وهنا �ساألته: ماذا اأفعل بتلك القائمة؟

الإعدادية  الدرا�سة  خريجي  جميع  طالبًا  اجرائد  ي  تعلن  قال: 
لعام 1967 من م ي�سعفهم احظ ي دخ�ل امعاهد والكليات التقدم 
بطلبات تعيينهم. ثم تق�م اأنت ومعاون�ك ي ال�سكرتارية بت�زيعهم على 

ال�ظائف ال�ساغرة.
بعد �سمت ق�سر، قلت لرئي�ش ال�زراء باأن مهمة التعين، تقع �سمن 
�ساحيات جل�ش اخدمة العامة لأنه ه� اجهة امخ�لة م�جب القان�ن. 
ويكل برود التفت طاهر يحيى اإي وقال اأنه �سي�سدر قراراً وزاريًا ي�ستثني 

هذه التعيينات من اإجراءات جل�ش اخدمة.
عدت اإى �سكرتارية امجل�ش. وي ع�ر الي�م نف�سه، بداأت ي اإعداد 

ا�ستمارة خا�سة ليمل�ؤها امتقدم�ن من خريجي الدرا�سة الإعدادية. 
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اأخذت الطلبات تنه�ال علينا مرفقة اأحيانا ببطاقات تعريف وت��سية 
من هذا ام�س�ؤول اأو ذلك ال�زير لتعين فان – فقر احال – ي حطة 
تعبئة ال�ق�د القريبة من م�سكنه ي حي امن�س�ر اأو حي اجادرية اأو زقاق 

احيدرخانة!   
فان  اأ�سب�ع،  من  اأكر  امتقدمن  ه�ؤلء  اأحد  معاملة  تاأخرت  واإذا 
كانت  ال�زراء،  رئي�ش  �سكرتر  من  اأو  اآخر  م�س�ؤول  من  هاتفية  مكامة 

تكفي لاإ�راع ي م�سيتها.

البكر يتو�شط
�سه�ر  ثاثة  لفرة  بالتعيينات  من�سغلة  امجل�ش  �سكرتارية  كانت 
تقريبًا، وكل ي�م مر كنت اأجد نف�سي حاطًا بعدد كبر من طالبي التعين، 
يحمل�ن اأوراقهم ي طاب�ر ط�يل اأمام مبنى ال�سكرتارية. بع�سهم ي�سك� 
�سظف العي�ش، والبع�ش الآخر يل�ح بطلب التعين بيد وببطاقة ال��ساطة 
اجميع  قب�ل  نحاول  كنا  والف��سى،  الزخم  هذا  وي  الأخرى.  باليد 

دوما مييز قدر ام�ستطاع، و�سد ال�سغ�ط ما اأمكن. 
عدد  من  اأكر  والنفط  امالية  وزيرا  هياأها  التي  ال�س�اغر  عدد  كان 
للت�زيع  طبقًا  �سيعين�ن  اجميع  اأن  ام�ؤكد  من  وكان  للعمل.  امتقدمن 

اجغراي لل�ظائف ال�ساغرة ولي�ش الت�زيع اجغراي لدور �سكناهم. 
ي تلك الأثناء، رن جر�ش الهاتف ي مكتبي، واإذا امتحدث اأحمد 
ح�سن البكر يطلب م�عداً لزيارتي، وتناول فنجان قه�ة، رداً لزياراتي 
امتعددة له ي منزله. رحبت به قائًا: اأبا هيثم.. على الرحب وال�سعة.. 

تعال متى �سئت. 
وي الي�م التاي، زاري البكر وبرفقته �سالح مهدي عما�ش. تتالت 
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ال�ظيفية  وال�س�اغر  الدنيا، والدولة،  �س�ؤون  ال�ساي. حدثنا عن  اأقداح 
قائًا:  البكر  ال�سكرتارية. وانرى  اأمام مبنى  امتعطلن  امت�فرة وطاب�ر 
اأهملت  امتعطل كيف  ال�سباب  الطاب�ر لأمر حزن. هذا  منظر هذا  اإن 
ا�ستمر حكم  ل�  وانه  ال�سليم،  اجامعي  التخطيط  يحيى  طاهر  حك�مة 

البعث منذ عام 1963 لكان العراق قد اأ�سبح جنة من جنان الدنيا!
طال احديث وت�سعب. ثم قدم ي البكر جم�عة من طلبات التعين 
بطاقات  معها  يرفق�ا  اأن  من  وب��دًل  اأ�سحابها.  ماأها  قد  كان  التي 
البكر  ح�سن  احمد  ب�سخ�ش  نف�سها  الت��سية  اإر�سال  ف�سل�ا  الت��سية، 

و�سالح مهدي عما�ش. 
ت�سلمت الطلبات وقراأتها �ريعًا واأكدت للبكر باأنهم �سيعين�ن حتما 
اإذا ت�فرت فيهم ال�روط امعلنة، خا�سة وان عدد ال�س�اغر اأكر من عدد 

امتقدمن للعمل. 
اأكد البكر ت�فر �روط التعين، وان رجاءه ال�حيد ه� اأن يعن ه�ؤلء 
ي حطات تعبئة ال�ق�د ال�اقعة ي جانب الكرخ من بغداد وبالأخ�ش 
اأي  ال�زارة،  رئا�سة  ومبنى  اجمه�ري  الق�ر  مبنى  من  القريبة  امناطق 

مبنى امجل�ش ال�طني. 
باأ�سماء  ط�يلة  قائمة  اأعددت  وعما�ش  البكر  زيارة  من  اأ�سب�ع  بعد 
امتقدمن وباأوامر تعيينهم، ب�سمنهم الأ�سخا�ش الذين اأو�سى بهم البكر 

مهيداً لت�قيعها من قبل رئي�ش ال�زراء طاهر يحيى.
بع�ش  مع  من�سغًا  كان  حيث  ال�زراء،  رئي�ش  مكتب  اإى  ت�جهت 
انتظرت  الع�سكري(.  )الب�لي�ش  والن�سباط  اجي�ش  و�سباط  ال�زراء 

لأكر من �ساعة، وفات ام�عد امحدد ي. 
اعتذر مدير امكتب عدنان اجب�ري للتاأخر. فقلت اإذا كان رئي�ش 
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ال�زراء من�سغًا ف�ساأترك وثائق واأوامر التعين و�ساآتي ي الي�م التاي بعد 
اأن يك�ن رئي�ش ال�زراء قد اطلع عليها ووقعها. 

تركت مكتب رئي�ش ال�زراء دون اأن اأقابله. وتركت الأوراق لدى 
مدير مكتبه.

ي  ليحدد  هاتفيًا  امكتب  مدير  بي  اأت�سل  التاي،  الي�م  �سباح  ي 
م�عداً اآخر ي الي�م نف�سه، ي ال�ساعة الثانية ظهراً.

معامات  يت�سفح  وبداأ  عري�سة،  بابت�سامة  يحيى  طاهر  ا�ستقبلني 
اإي  التفت  ثم  التي كنت قد تركتها قبل ي�م لدى مدير مكتبه،  التعين 
و�ساألني والبت�سامة ل تفارقه: دكت�ر.. ه�ؤلء امتقدم�ن للعمل.. هل 
قابلت  نعم..  اأجبته:  امعل�مات؟  �سحة  من  للتاأكد  �سخ�سيًا  قابلتهم 

اأغلبهم، وتاأكدت من �سحة امعل�مات.
ثم  اأمامه.  التي  ال�ثائق  ليت�سفح  وعاد  برهة،  ال�زراء  رئي�ش  �سكت 

فاجاأي ب�س�ؤال جديد:
عما�ش  مهدي  و�سالح  البكر  ح�سن  لأحمد  مقابلتك  كانت  هل   
ولكن  مت�قع.  غر  ل�س�ؤال  ج�اب  بتدبر  وهممت  ارتبكت،  جيدة؟ 

طاهر يحيى اأردف قائًا: 
 دكت�ر.. نحن جميعًا على درب »اأمة عربية واحدة.. ذات ر�سالة 
خالدة«.. مثلنا ي ذلك مثل البكر وعما�ش، ولكن امهم اأن تعرف اأنت 
ن�سمح  لن  و�س�ف  وزياراتهم..  واجتماعاتهم  حركاتهم  نح�سي  باأننا 

للبعث بالعبث مرة اأخرى. 
يحيى  طاهر  وقعها  اأن  بعد  التعين  اأوامر  ت�سلمت  الزيارة.  انتهت 
وغادرت مكتبه. وكانت هذه هي اآخر مرة األتقي بها طاهر يحيى، اإذ 
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ي الي�م التاي ات�سل بي هاتفيًا مدير مكتبه ليخري باأن الرئي�ش قد قرر 
اإبعادي عن �سكرتارية جل�ش التخطيط الرب�ي والإيعاز ل�زير التخطيط 
بتعييني من�سب امدير العام لاإح�ساء ف�سًا عن وظيفتي اجامعية لأنني 

متخ�س�ش بالإح�ساء، والبلد بحاجة لأمثاي!
ي مطلع ي�لي� )م�ز( 1968، اأ�سدر وزير التخطيط الدكت�ر حمد 
ولأنني  بال�كالة،  لاإح�ساء  عامًا  مديرُا  بتعييني  اأمراً  ال�سعيدي  يعق�ب 
دائرة  ي  العمل  با�رت  فقد  اجامعية،  بالمتحانات  من�سغًا  كنت 

الإح�ساء ي�م 15 ي�لي� )م�ز( 1968.
الطفل  بالقرب من م�ست�سفى  الكرخ  تقع ي جانب  الدائرة  كانت 
مكن  ل  ب�سكل  قذرة  ط�ابق.  اأربعة  من  تتاألف  بناية  وهي  العربي، 
ت�س�ره. لي�ش هذا فح�سب، بل اأن الطابق الأول منها كان معداً لتجهيز 
رائحة  وبالأخ�ش  الطعام،  رائحة  للم�ظفن.  والطعام  والقه�ة  ال�ساي 

الكباب و»الف�سافي�ش«، ج�ل وت�س�ل ي غرف ام�ظفن.
ام�ظف  من  طلبت  للتط�ير.  اأفكار  ذهني  وي  العمل،  با�رت 
ام�س�ؤول عن ال�س�ؤون الإدارية ح�سر قائمة باأ�سماء وم�ؤهات ووظائف 
غريبة  قائمة  التاي، وجدتها  الي�م  عليها ي  اطلعت  وعندما  العاملن، 
الفنين  عدد  �سعف  الإداري��ن  ام�ظفن  عدد  اأن  فاأول  ال�سيء.  بع�ش 
الإح�سائين. وثانيًا م يكن بن من ي�سغل ال�ظائف الفنية اأحد يحمل 
�سهادة ي علم الإح�ساء. اأما امدير ام�س�ؤول عن ال�س�ؤون الإدارية، فكان 
رئي�ش ق�سم اح�سابات. وم�ؤهاته انه كان �رطيًا للمرور نقلت خدماته 
لدائر الإح�ساء، ثم تدرج ي ال�ظيفة لي�سبح مديراً للح�سابات ومديراً 
لاإدارة مع م�سكه ال�سديد بنف�ش عقلية �رطي امرور. تلك العقلية التي 

حافظ عليها ط�ال مدة تدرجه ي ال�ظيفة. 
بعد اطاعي – ال�ريع – على و�سع دائرة الإح�ساء، من حيث كفاءة 
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بالأنفا�ش،  الآخذة  الطعام  ورائحة  الإداري،  العمل  واأ�سل�ب  العاملن 
انتابني �سع�ر باحزن والأم. اإذ كيف مكن اإ�ساح دائرة مهمة كدائرة 

الإح�ساء اإذا كان البنيان العام لها قد بني على اأ�سا�ش خاطئ!
مقابلة  التخطيط  وزارة  اإى  وت�جهت  واأوراق��ي  نف�سي  حملت 
ال�زير بعد اأن هياأت م�س�دة اأمر وزاري ط�يل يت�سمن بن�داً كثرة ي 
ال�ساحيات التي يجب اأن يتمتع بها امدير العام لاإح�ساء كي ي�ستطيع 
اأداء مهمته ي الإ�ساح والتط�ير. األقى ال�زير الدكت�ر حمد يعق�ب 

ال�سعيدي، نظرة �ريعة على تلك ام�س�دة ثم التفت اإى قائًا:
 هذه �ساحيات وا�سعة. ول مكن اإ�سدارها باأمر وزاري ما م يطلع 
على  اتفقنا  معه.  ام�س�دة  تركت  ال�زارة.  ي  القان�ي  ام�ساور  عليها 

اللقاء ي الي�م التاي ام�افق 17 ي�لي� )م�ز( 1968.
جاء الي�م التاي، ولكن هذا الي�م كان من الأيام ام�سه�دة ي تاريخ 
التغير  األتقي بال�زير ل�سبب واحد ه�  اأن  اأ�ستطع  العراق احديث. وم 
احك�مي الذي ح�سل ي ذلك الي�م ي اأعقاب النقاب الذي قادته 

جم�عة من الع�سكرين وامدنين من البعثين.
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الف�شل اخام�س
البعث ي ال�شلطة – 1968

بذور البعث ي العراق
الي�م: اجمعة 4 اأبريل )ني�سان( 1947. 

احدث: افتتاح اأول م�ؤمر حزب البعث ي �س�رية، حيث انتخب 
مي�سيل عفلق عميداً للحزب و�ساح الدين البيطار اأمينا عاما. 

بعد عامن من تلك اجمعة وذلك احدث التقى �سخ�سان ي بغداد 
قدما من ال�سكندرون: فايز اإ�سماعيل وو�سفي الغام. الأول كان طالبا 
ي كلية احق�ق ببغداد، والثاي طالبا ي دار امعلمن العالية. ومع هذين 

ال�سخ�سن التقى �سخ�ش ثالث: ال�ساعر �سليمان العي�سى.
البذور الأوى لإن�ساء خايا �سغرة  ببذر  العراقين  الثاثة غر  وبداأ 
بغداد  اإ�سماعيل  فايز  العراق. وي عام 1950 غادر  البعث ي  حزب 
عائداً اإى وطنه �س�ريا، وبع�دته انتقلت قيادة حزب البعث ي العراق 
اأن  ال�سامن.. وه� عراقي من م�اليد الأعظمية. غر  الرحمن  اإى عبد 
اأن جاء عام 1951 حتى ان�سحب  اإذ ما  ال�سامن م تدم ط�يا،  قيادة 
ال�سامن نتيجة مر�سه، اأو نتيجة – كما تردد من اأخبار بعد ان�سحابه – 
ميله اإى الفكر الي�ساري. وبعد ان�سحاب ال�سامن ت�ى م�س�ؤولية احزب 
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اأب� القا�سم كرو، وه� ت�ن�سي كان يدر�ش ي جامعة بغداد. وكان يحيى 
يا�سن )اأ�سبح رئي�سا لدي�ان رئا�سة اجمه�رية عام 1968( يق�م بت�سير 

اأعمال احزب الي�مية عند تغيب ال�سامن لفرات ق�سرة. 
بعد اأن اأنهى كرو درا�سته وغادر العراق، عهدت م�س�ؤولية احزب 
اإى فخري قدوري الذي كان ي�ستلم بع�ش الت�جيهات احزبية مبا�رة 
الأع�ساء  عدد  تزايد  وبعد  �رية.  قن�ات  عر  البيطار  الدين  �ساح  من 
وانت�سار حلقات احزب ي بع�ش امدن العراقية واإقامة عدد من امكاتب 
ي  قدوري  فخري  دار  ي  قطري  م�ؤمر  اأول  عقد  احزبي،  للهيكل 

الأعظمية عام 1954. 
بعد ذلك ت�ى قيادة احزب ف�ؤاد الركابي، الذي عن وزيرا لاإعمار 
اإى  احزب  قيادة  انتقلت  ثم  )م�ز( 1958،  ي�لي�  ث�رة 14  قيام  بعد 
اأفراد اآخرين اأمثال علي �سالح ال�سعدي وطالب ح�سن ال�سبيب واأحمد 

ح�سن البكر حتى و�سلت �سدام ح�سن عام 1979.
والت�س�ي�ش  الغم��ش  بع�ش  وتط�ره  احزب  ن�ساأة  تاريخ  رافق  لقد 
اأي�سًا ما دفع  العام فح�سب، واإما داخل احزب نف�سه  ال��سط  لي�ش ي 
التي  بال�س�رة  تاأريخه  ت�ثيق  اإى  ال�سبعينات  منت�سف  ي  احزب  قيادة 
تريدها، و�رعت ي عملية الت�ثيق باإ�راف �سبلي العي�سمي الأمن العام 
مرحلة  ي  العي�سمي  واحتاج  الفرة.  تلك  ي  الق�مية  للقيادة  ام�ساعد 
الت�ثيق النهائي اإى حديد الكثر من النقاط التي ظلت غام�سة اأمامه اأو 
اختلفت الآراء ح�لها. وقد بادر العي�سمي بالت�سال بالدكت�ر فخري 
قدوري ي مار�ش )اآذار( 1976. وقبل العي�سمي اقراح قدوري بدع�ة 
اأكر عدد مكن من الرفاق القدامى، الذين رافق�ا ن�س�ء احزب وتط�ره 
لديه من  ما  العي�سمي عليهم  فيه  لقاء يطرح  اإى  احياة،  قيد  وبق�ا على 
اأ�سئلة قد تلقي الإجابة عنها بع�ش ال�س�ء على ن�ساأة احزب ي العراق 
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وتزيل الغم��ش والت�س�ي�ش اللذين رافقا هذه الن�ساأة خال فرة تقارب 
25 عاما. 

عقد الجتماع اأواخر مار�ش )اآذار( 1976 ي دار الدكت�ر قدوري 
ي الأعظمية، وهي ذات الدار التي احت�سنت اأول م�ؤمر قطري للحزب. 
ح�ر اللقاء �سبلي العي�سمي واأ�رف على اإدارة امناق�سة التي م ت�سجيلها 
كاملة، كما ح�ر عدد كبر من رفاق الأم�ش الذين �سارك�ا ي تاأ�سي�ش 

احزب وواكب�ا ن�ساأته، ثم ترك�ه اأو ف�سل�ا منه. 
ذلك  ي  �سارك�ا  من  بع�ش  اأ�سماء  قدوري  الدكت�ر  ي  ذكر  ولقد 
الدين  �سم�ش  اخيزران،  في�سل حبيب  الكماي،  �سفيق  بينهم  اللقاء من 
كاظم، جعفر قا�سم حم�دي وعبد الرحمن منيف. وبعد مرور اأع�ام 
عديدة بداأت جريدة »اجمه�رية«، اعتماداً على نتائج ذلك اللقاء، بن�ر 

تاريخ احزب تف�سيا على حلقات. 

قبيل ال�شابع ع�ر من يوليو )موز( 1968
 9 الثاثاء  ي�م  من  ع�را،  الرابعة  اإى  ت�سر  ال�ساعة  عقارب  كانت 
ي�لي� )م�ز( 1968. كان ذلك الي�م من اأيام بغداد الاهبة التي ت�سمى 
ب� »الباح�رة«، فاج� خانق �سديد احرارة، والقيظ يلفح ال�ج�ه ب�س�اظ 
من ال�سم�م. وم يكن ي ال�سارع ام�ؤدي اإى منزل ف�ؤاد الركابي �س�ى 
�سابطان  كان  بينما  مق�دها،  خلف  جندي  يجل�ش  ع�سكرية  �سيارة 
امقعد  ي  يجل�سان  اأول،  مازم  برتبة  والآخ��ر  نقيب  برتبة  اأحدهما 
اأمام منزل الركابي وترجل منها امازم واجه  اخلفي. ت�قفت ال�سيارة 
اأحد. مرت ب�سع  الباب وراح ي�سغط على زر اجر�ش. م يجب  نح� 
دقائق وال�سابط يعاود ال�سغط على الزر الكهربائي تارة ويطرق الباب 
ال�سابط  معها  حدث  الباب،  �سيدة  فتحت  حظات  بعد  اأخرى.  تارة 
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م�ستف�راً عن »الأ�ستاذ الركابي«. قالت له اإنه نائم. طلب منها اإيقاظه: 
م�ش  وم  الع�سكرية.  ال�ستخبارات  رئي�ش  معاون  مقابلة  مطل�ب  اإنه 
�س�ى دقائق معدودة حتى ظهر الركابي ب� »البيجاما« ليق�ل له ال�سابط 
اأن الأوامر قد �سدرت باعتقاله ولبد له من مرافقته اإى وزارة الدفاع، 

حيث مقر ال�ستخبارات الع�سكرية. 
حاول الركابي مناق�سة ال�سابط لكن دون جدوى، فركب ال�سيارة 

وجل�ش بن ال�سابطن. وحركت ال�سيارة نح� وزارة الدفاع. 
اأدخل الركابي اإحدى الغرف وو�سع حت حرا�سة م�سددة، معتقًا. 
وي ال�ساعة ال�سابعة م�ساء، فتحت باب الغرفة ودخل النقيب الذي كان 
النايف  الرزاق  عبد  مكتب  اإى  الركابي  لي�سطحب  بالعتقال  مكلفًا 
اأن  وبعد  التحقيق.  ل�ستكمال  الع�سكرية  ال�ستخبارات  رئي�ش  معاون 

انفرد النايف بالركابي قال له:
 ف�ؤاد.. هل تعلم ماذا اأنت معتقل؟ 

اأن يكمل الركابي  اأ�ستغرب من هذه الت�رفات.. وقبل   كا، واي 
كامه قاطعه النايف قائًا: 

 لقد ا�سطررت اإى اتباع هذه الطريقة كغطاء لكي نكمل مفاو�ساتنا 
مع  بالتعاون  ع�سكري  بانقاب  القيام  ح�ل  اأ�سب�ع  قبل  بداأناها  التي 
رفاقك.. اإن عملية العتقال هذه هي لإبعاد ال�سبهات عن �سبب لقائنا، 
لذلك اأرج� اأن تطمئن باأن فرة العتقال �س�ف لن تط�ل اأكر من ي�م 

اأو ي�من حن اإكمال اح�ار معك!
وبداأ اح�ار، ولكن دون اأن ي�سل الطرفان اإى اتفاق. 

***
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من امفارقات ال�سيا�سية ي تط�ر الأحداث ي العراق اإن جيء البعث 
للحكم ي ي�لي� )م�ز( 1968 كان اإى حد ما يع�د اإى ماب�سات قد 
ل تك�ن معروفة للكثرين، ففي عام 1968، كان احديث ال�سائع بن 
الأو�ساط ال�سيا�سية العراقية ه� التغير امرتقب ي احكم نظرا ما ات�سفت 
به حك�مة عبد الرحمن حمد عارف رئي�ش اجمه�رية اآنذاك ب�سعف 
وعدم القدرة على فر�ش هيبة احكم واحرامه على التيارات ال�سيا�سية 
اأن  امت�قع  من  فكان  العملية،  التغير  اأداة  ه�  اجي�ش  اأن  وما  امحلية. 
يفكر امهيمن�ن على امفا�سل الع�سكرية مبادرة التغير وت�سلم ال�سلطة. 
وبداهة، تاأتي دائرة ال�ستخبارات الع�سكرية وقيادة احر�ش اجمه�ري 

كمراكز ق�ى. 
الرزاق  اجمه�ري وعبد  احر�ش  اآمر  الداوود  اإبراهيم  اأخذ  وفعًا، 
تدبر  باجاه  بالتحرك  الع�سكرية  ال�ستخبارات  مدير  معاون  النايف 

انقاب ع�سكري.
اأولهما، ام�اقع  م تكن عملية النقاب بحد ذاتها �سعبة ل�سببن: 
التي يتمتع بها كل من الداوود والنايف، وثانيهما، النفات ال�سيا�سي 
م�ؤيدة  ع�سكرية  عنا�ر  اإيجاد  ي  ال�سخ�سن  هذين  �ساعد  ال��ذي 
لانقاب الع�سكري، اإ�سافة اإى ات�سالتهما ببع�ش العنا�ر امدنية من 
جاه  الدوي  ام�قف  ومعرفة  ال�سلة  لربط  احاي،  نا�ر  الدكت�ر  اأمثال 

حاولة التغير. 
كان قادة التنظيم الع�سكري ميل�ن للتعاون مع الغرب، وم ينق�ش 
حاولة  جاءت  هنا  ومن  حركتهم.  ال�سعبي  الغطاء  �س�ى  النقابين 
مار�ش  ففي  للتعاون معها.  احزبية  التنظيمات  بع�ش  النايف ي مفاحة 
اأحد  باعتباره  الركابي  اإى الت�سال بف�ؤاد  النايف  بادر  )اآذار( 1968، 
القادة ام�ؤ�س�سن حزب البعث، واأول وزير بعثي ي�سارك باحكم ك�زير 
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لاإعمار ي حك�مة ث�رة 1958. وقد ابتعد الركابي عن البعث واأخذ 
ميل اإى الجاه النا�ري. وخال حكم عبد ال�سام حمد عارف )بعد 
اأ�سبح   )1963 الثاي –  ت�رين  ن�فمر –  ي  البعث  حكم  �سق�ط 

الركابي اأحد ركائز »الحاد ال�سراكي العربي« ي العراق.
بعد مبادرة النايف اأبدى الركابي ا�ستعداده ال�سخ�سي للتعاون، لكنه 
طلب مهلة مناق�سة الأمر مع رفاقه ي التنظيم. ومن امفارقات، اأن عددا 
العربي«، عار�س�ا  ب� »الحاد ال�سراكي  العاملن  العرب  الق�مين  من 
مي�له  امعروف  النايف  التعاون مع  الركابي، ورف�س�ا  م�قف زعيمهم 
مع  التعاون  رفاقه ي  اإقناع  الركابي ي  وف�سلت حاولت  الأمريكية. 
النايف والداوود ك��سيلة مرحلية للتغير يعمل�ن بعد ت�سلم ال�سلطة على 
اأمريكا،  مع  بالتعاون  امعروفة  الأخرى  العنا�ر  ومن  منهما  التخل�ش 

ولهذا كان ج�اب الركابي للنايف �سلبيًا. 
غر اأن النايف م يكتف بهذا الرد واأراد مزيداً من اح�ار لإقناع الركابي 
الأمنية،  ال�سلطات  �سك�ك  اح�ار  يجلب  ل  وحتى  بالتعاون،  وجماعته 
ابتدع النايف فكرة اعتقال الركابي، لكن ح�ار العتقال م ينجح، وجاء 

رد الركابي للنايف باأنه م ي�ستطع تغير م�قف رفاقه من فكرة التعاون. 
البكر،  جم�عة  ال�سراكي.  العربي  البعث  حزب  البديل:  وجاء 
دون  والداوود  النايف  مع  التعاون  على  امجم�عة  هذه  وافقت  حيث 

حاجة ل�ستح�سال م�افقة رفاقهم.
الق�سة  وبقية   ،1968 )م���ز(  ي�لي�   17 ي  النقاب  وح��دث 
معروفة. اإذ مت اإقالة النايف والداوود بعد م�سي ثاثة ع�ر ي�مًا فقط 
من وق�ع النقاب، ولقي نا�ر احاي م�رعه مقت�ل وعر على جثته 

مرمية على �سفاف قناة اجي�ش ي �س�احي بغداد.



-95-

والآن ن�ستعر�ش اأحداث الي�م ام�سه�د.

يوم اانقاب
فتحت   ،1968 )م�ز(  ي�لي�  من  ع�ر  ال�سابع  الأربعاء،  �سباح 
م  ولكن  ال�سباحية.  الأخبار  ن�رة  م�عد  ي  ي�م  كل  كعادتي  الرادي� 
متحم�ش  مذيع  يتخلله �س�ت  ن�سيد وطني  بل  اأخبار  ن�رة  هناك  تكن 
مهل ام�ستمعن بقرب اإذاعة بيان هام، ثم م��سيقى ومار�سات ع�سكرية.
وجاء »البيان الهام« ب�س�ت عرفته ف�را: �س�ت حردان عبد الغفار 
الذي �سارك عام 1963 ي النقاب على  الطيار  ال�سابط  التكريتي، 
عبد الكرم قا�سم. ومن البيان الذي اأذيع والأ�سماء التي ذكرت، عرفت 
اأن اأحمد ح�سن البكر وجم�عته من حزب البعث قد �سيطروا على دفة 

احكم ي بغداد. 
امتحدث  وقدم  بيتي،  ي  الهاتف  جر�ش  رن  التا�سعة  ال�ساعة  ي 
)اأحد  الكرم  عبد  فار�ش  �سقيق  واإنه  الكرم  عبد  تايه  اأنه  على  نف�سه 
�سكرتارية  ي  عملي  اأثناء  عينتهم  من  الإعدادية  الدرا�سة  خريجي 
الت�سال بي  منه  البكر طلب  اأن  الرب�ي(، واأخري  التخطيط  جل�ش 
لكي اأت�جه اإى مبنى »النادي الريا�سي« ي »�ساحة عنر« ي منطقة 

الأعظمية لأمر هام. 
يبعد عن  الأعظمية، ول  املكية ي  امقرة  اآنذاك خلف  منزي  كان 
ووجدت  الريا�سي  النادي  اإى  ت�جهت  ق�سرة.  م�سافة  �س�ى  النادي 
الأخرى  الق�مية  واحركات  البعث  حزب  �سباب  من  جم�عة  هناك 
اأغلبهم يحمل�ن الر�سا�سات متجمعن ح�ل امذياع الذي كان م�ستمراً 
معه  وكان  الكرم،  عبد  بتايه  التقيت  والأنا�سيد.  البيانات  اإذاع��ة  ي 
العزيز النجم وجعفر قا�سم حم�دي،  اآخران هما �سمر عبد  �سخ�سان 
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الأع�ساء  من  الكرم  عبد  تايه  اإى  اإ�سافة  اأنهما  بعد  فيما  تبن ي  حيث 
القيادين ي حزب البعث. 

ا�ستف�رت من تايه عن الأمر الهام الذي طلبني من اأجله فاأجابني اإنه 
ل يعلم �سيئًا �س�ى اأن البكر يرج�ي النتظار ي النادي حن ا�ستدعائي 
اإى وزارة الدفاع. �ساألته عن ال��سع العام للحركة وعما اإذا كانت ت�جد 
مقاومة من احك�مة التي اأ�سقط�ها قبل �ساعات فكان ج�ابه بالنفي، ثم 
بعيني جم�عة من  النادي لأرى  اإحدى قاعات  اإى  طلب مني مرافقته 
ال�زراء ال�سابقن الذين م اعتقالهم واإيداعهم رهن الت�قيف ي النادي 
الزاحف  اجماهري  والزخم  ال�سعب  غ�سبة  من  حياتهم  على  حفاظا 

لدك اأركان اخيانة والف�ساد! على حد تعبر تايه عبد الكرم.
لقد كان و�سعا حرجا ي عندما �ساهدت ي قاعة العتقال جم�عة 
جل�ش  �سكرتارية  من�سب  اإ�سغاي  اأثناء  معهم  عملت  الذين  ال�زراء  من 
التخطيط الرب�ي، بع�سهم كان غر مكرث كالدكت�ر عبد الرزاق حي 
الدين )وزير ال�حدة( وبع�سهم كان قلقًا كالدكت�ر عبد الرحمن احبيب 
)وزير امالية( الذي بادري بال�س�ؤال: هل جاءوا بك اأي�سًا لتعتقل معنا؟ 

ف�را  بزوجته  الت�سال  مني  طلب  بالنفي  اج���اب  جاء  وعندما 
لتطمينها على �سحته وو�سعه، ثم اأعطاي عن�ان م�سكنه الذي م يكن 
يبعد عن النادي �س�ى ب�سع خط�ات، وفعًا ت�جهت اإى داره وبلغت 
قريبا  �راحه  �سيطلق  الرحمن  عبد  الدكت�ر  اأن  زوجته  مطمئنا  ر�سالته 

وه� ما ح�سل فعًا. 
عدت اإى النادي منتظراً، واأم�سيت اأكر من �ساعتن دون اأن ي�سل 
خر من وزارة الدفاع اأو من البكر، وي ح�اي ال�ساعة ال�احدة ظهرا 

عدت اإى داري.
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�سالح  هاتفيا  بي  ات�سل  نف�سه،  الي�م  م�ساء  من  الثامنة  ال�ساعة  ي 
مهدي عما�ش ليخري باأن القيادة كانت تريد تعييني وزيرا لل�سناعة غر 
اأن اأم�راً ا�ستجدت ما ل مكن �رحها، واأن البكر �سيت�سل بي بعد اأيام. 

حكومة 17 يوليو )موز( 1968
ي�م 18 ي�لي� )م�ز( 1968، اأ�سدر جل�ش قيادة الث�رة بيانه امرقم 

19 بت�سكيل احك�مة على ال�جه التاي:

عبد الرزاق النايف  رئي�شا للوزراء )ع�شكري – �شني(
اإبراهيم عبد الرحمن الداوود وزيرا للدفاع )ع�شكري – �شني(

�سالح كبة وزيرا للمالية )مدي – �شيعي(
�سالح مهدي عما�ش وزيرا للداخلية )ع�شكري – �شني(

م�سلح النق�سبندي  وزيرا للعدل )مدي – كردي – �شني(
الدكت�ر اأحمد عبد ال�ستار اج�اري  وزيرا للربية )مدي – �شني(

ااجتماعية  اأن�ر عبد القادر احديثي  وال�شوؤون  للعمل  وزي��را 
)ع�شكري – �شني(

الدكت�ر عزت م�سطفى   وزيرا لل�شحة )مدي – �شني(
الدكت�ر طه احاج اليا�ش  وزيرا للثقافة وااأعام )مدي – �شني(

حم�د �سيت خطاب وزيرا للمو�شات )ع�شكري – �شني(
ح�سن القزويني وزيرا للزراعة )مدي – �شيعي(

عبد امجيد اجميلي )مدي –  ال��زراع��ي  لاإ�شاح  وزي��را 
�شني(
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اإح�سان �سرزاد )مدي –  وااإ�شكان  لاأ�شغال  وزي��را 
كردي – �شني(

الدكت�ر حمد يعق�ب ال�سعيدي  وزيراً للتخطيط )مدي – �شيعي(
الدكت�ر عبد اه النق�سبندي كردي –  )مدي –  لاقت�شاد  وزي��راً 

�شني(
خالد مكي الها�سمي وزيراً لل�شناعة )ع�شكري – �شني(

وزيرا للنفط وامعادن )مدي – �شيعي( الدكت�ر مهدي حنت��ش
الدكت�ر غائب م�ل�د خل�ش والقروية  البلدية  لل�شوؤون  وزي���را 

)مدي – �شني(
ذياب العلكاوي وزيرا لل�شباب )ع�شكري – �شني(

الدكت�ر عبد الكرم زيدان وزي���را ل��ل��دول��ة ل�����ش��وؤون ااأوق���اف 
)مدي – �شني(

جا�سم كاظم العزاوي وزيرا للوحدة )ع�شكري – �شيعي(
الدكت�ر ر�سيد الرفاعي وزيرا للدولة ل�شوؤون رئا�شة اجمهورية 

)مدي – �شيعي(
ناجي عي�سى اخلف وزيرا للدولة )مدي – �شني(

كاظم معلة وزيرا للدولة )مدي – �شيعي(

ن�سبة ال�سنة اإى امجم�ع %72
ن�سبة ال�سيعة اإى امجم�ع %28 

والتلفزي�ن  الإذاعة  من  بيانًا  النايف  الرزاق  عبد  اأذاع  ام�ساء،  وي 
منا�سبة تعيينه رئي�سا لل�زراء، وقد جاء ي البيان: »اأنه ل�رف عظيم له اأن 
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يكلف من قبل جل�ش قيادة الث�رة بت�سكيل حك�مة الث�رة، وانه ي�سكر 
اه جلت قدرته على الثقة الغالية التي اأولها له امجل�ش، ويرج� اه اأن 
يهديه وي�سدد خطاه للعمل ما فيه م�سلحة ال�طن، واأن حك�مته تلتزم 

اأمام اه واأمام ال�سعب للعمل على حقيق ما يلي:
القان�ن، واإن احك�مة  اأمام  ال�طنية وام�ساواة  اأوًا، حقيق ال�حدة 
�س�ف ل ميز بن ام�اطنن، واإنها ت�سعى لتهيئة الفر�ش امتكافئة للجميع.
ثانياً، العمل على حل م�ساألة ال�سمال ما ين�سجم ووحدة العراق، وما 

يحقق طم�حات العرب والأكراد.
الد�ست�ر  امن�س��ش عليها ي  ام�اطنن  ثالثاً، �سيانة حق�ق وحرية 
فيما يتعلق بحرية التعبر عن الراأي وحرية العمل ال�سيا�سي، �سمن احدود 
الدم�قراطية  احياة  لإعادة  اأوى  كخط�ة  الق�انن،  عليها  تن�ش  التي 

والرمانية.
رابعاً، العمل مع الدول العربية ال�سقيقة ي جميع امجالت. 

الطبيعية  الروة  م�سادر  وتنمية  القت�سادي  الرفاه  حقيق  خام�شاً، 
واإ�سدار الت�ريعات الازمة لذلك.

وي 1968/7/21 اأ�سدر جل�ش قيادة الث�رة قراره امرقم 1968 
مع  »ان�سجامًا  وذلك  ال�سلمان«  »نقرة  �سجن  باإغاق  م�جبه  ق�سى 
مبادئ الث�رة واأهدافها ي الق�ساء على اآثار اما�سي والق�ساء على ع�امل 
التفرقة وعدم العدالة والإرهاب امناق�سة حق�ق الإن�سان« ح�سب ادعاء 

امجل�ش. 
غيدان  و�سعدون  التكريتي  يرافقه حردان  البكر  قام  الي�م،  هذا  ي 
بزيارة مقر احر�ش اجمه�ري، حيث كان با�ستقبالهم قائد احر�ش حميد 
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التكريتي. وحدت البكر اإى اجن�د وال�سباط وقال: اإن اأحد اأ�سباب ث�رة 
17 ي�لي� )م�ز( ه� ما كان ي�س�د العراق من ف�ساد وطغيان وف��سى 
وانت�سار اج�ا�سي�ش وتده�ر ال��سع الأمني والعتقالت الكيفية، واأن 
الث�رة جاءت للق�ساء على كل تلك الع�امل. وعلى ال�سعب اأن يطمئن 

على ن�ايانا!«. 
كان هذا كام قيادة البعث اآنذاك. وبعد مرور اأكر من ربع قرن من 
و»الطغيان«  »الف�ساد«  على  الق�ساء  ينتظرون  العراقي�ن  زال  ل  الزمن 
و»الف��سى« و»انت�سار اج�ا�سي�ش« و»العتقالت الكيفية« والعدامات 

الف�رية، كما ل زال العراق ينتظر الي�م الذي يطمئن فيه على �سامته!
احك�مة  ت�سكيل  قد م�سى على  يكن  الي�م، وم  ذلك  وي �سباح 
الدكت�ر  لتهنئة  التخطيط  وزارة  اإى  ذهبت  اأيام،  ثاثة  �س�ى  اجديدة 
حمد يعق�ب ال�سعيدي باإعادة ا�ستيزاره وب�سامة ع�دته من�سبه بعد اأن 

اأم�سى ي�من ي امعتقل ال�سهر ب� )�سجن رقم 1( مع�سكر الر�سيد.
ي�لي�  قبيل 17  لديه  تركته  الذي  ال�زاري  الأمر  ال�زير عن  �ساألت 
)م�ز( ح�ل �ساحيات امدير العام لاإح�ساء. فابت�سم ال�زير ابت�سامة 
وعندئذ  وت�ستقر،  الأم�ر  تت�سح  حتى  النتظار  يجب  وقال:  عري�سة 
الإح�ساء.  لتط�ير جهاز  طلبته من �ساحيات  ما  نبحث ي م��س�ع 
وقبل اأن اأغادر مكتبه، قال ال�زير �ساحكًا باأن )�سجن رقم 1( يحتاج 
اإى تط�ير جذري، وعلينا اأن ندر�ش فكرة تخ�سي�ش امبالغ الازمة ي 
خطة التنمية القت�سادية، لرميم ذلك ال�سجن وتاأثيثه، حتى يليق منزلة 

»�سي�فه« من ال�زراء وكبار م�ظفي الدولة ي ال�قت امنا�سب!
خال الفرة من 21اإى 1968/7/30، كنت اأبا�ر عملي كمدير 
الدوام  نهاية  وحتى  �سباحا  ع�رة  احادية  ال�ساعة  من  الإح�ساء  عام 
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فيها  اأدر�ش  كنت  التي  التجارة  كلية  ي  عملي  اأبا�ر  وقبلها  الر�سمي، 
ومعن على ماكها.

بي  ات�سل  ع�را،  الرابعة  ال�ساعة  ي�م 1968/7/30، وح�اي  ي 
اأحد اأ�سقائي، وكان ع�س�ا ي حزب البعث، ليخري باأن الأوامر احزبية 
قد �سدرت اإى جميع الك�ادر احزبية بحمل ال�ساح وال�ستعداد لأمر 
هام �سيحدث ي ذلك الي�م. حاولت ال�ستفهام منه عن الأمر »الهام« 
الدارج ي  ال�ساح: هل هناك »م�ؤامرة« معناها  اأ�ستدعي حمل  الذي 
مثل هذه احالت. فلم يجب، بل اأكد اأن اأمرا �سيح�سل. واأن احزب 
بامبداأ  متم�سكة  كعادتها،  احزبية،  الأوامر  واإن  الأم�ر،  على  م�سيطر 
طبيعة  نقا�ش ي  ول  ناق�ش«. ل جدال  ثم  »نفذ  احزبي�ن  يتبناه  الذي 

تلك الأوامر قبل تنفيذها. 
ي ال�ساعة الثامنة والدقيقة الع�رين، من م�ساء ي�م 30 ي�لي� )م�ز(، 
اأذاع اأحمد ح�سن البكر من حطات الإذاعة والتلفزي�ن بيانا �سادرا من 
ي�م  باأن ما حدث  فيه ما مفاده  الث�رة حت رقم 27 جاء  قيادة  جل�ش 
»تاريخ  ي  عابرا  حادثا  اأو  ع�سكريا  انقابًا  يكن  م  )م�ز(  ي�لي�   17
ال�سابقة. لقد كان ما حدث  اإى �سل�سلة النقابات  ال�سع�ب« ي�ساف 

ثمرة »ن�سال« و»كفاح« ط�يلن. 
وا�ستمر البكر ي الق�ل: اأن 17 م�ز اإما ه� نتاج طبيعي لث�رة 14 

م�ز 1958. 
واتهم بيان جل�ش قيادة الث�رة رئي�ش ال�زراء عبد الرزاق النايف باأنه 
الث�رة لطم�حات  الق�ساء على  ي�م 1968/7/17،  منذ  كان يحاول 
اأي  واأنه،  ال�طنية،  النفطية  ال�سيا�سة  عرقلة  يحاول  وكان  �سخ�سية، 

النايف، قام ما يلي:
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1 – اإبعاد العنا�ر ال�طنية التي كان من امتفق اإ�راكها ي ال�زارة.
2 – النحراف عن جل�ش قيادة الث�رة وعن مبداأ القيادة اجماعية. 

الث�رة، ومرير  قيادة  ال�زراء بديا مجل�ش  3 – حاولة جعل جل�ش 
بع�ش الإجراءات والت�ريعات امخالفة مبادئ الث�رة وتطلعاتها 

الق�مية. 
ي  التغلغل  من  وامف�سدة  وامرت�سية  الرجعية  العنا�ر  مكن   – 4

اأجهزة الدولة. 
5 – التهيئة للق�ساء على الث�رة.

والتج�س�ش  اخيانة  اأوكار  ل�رب  الث�رية  الإج��راءات  عرقلة   – 6
امرتبطة بالأجنبي.

7 – اعتقال عنا�ر م يكن قد اتفق على اعتقالها. 
8 – ت�جيه اأجهزة الإعام �سد مبادئ الث�رة وجعلها اأداة طيعة بيد 

العنا�ر الرجعية.
به  بلغ  حتى  التقدمية  الق�انن  بع�ش  لإلغاء  الأج���اء  تهيئة   – 9
عقدت  التي  بجل�سته  ال�زراء  جل�ش  على  يعر�ش  اأن  اإى  الأمر 
النفط  �ركة  م�جبه  يلغي  لقان�ن  1968/7/28م�روعا  ي 
التي  امجل�ش  التقدمية ي  العنا�ر  بع�ش  ل�ل م�قف  ال�طنية، 

ا�ستطاعت تاأجيل بحث ام��س�ع. 
وا�ستمر البيان اإى الق�ل باأن جل�ش قيادة الث�رة قرر:

– اإعفاء عبد الرزاق النايف واإبراهيم الداوود من من�سبيهما. 
– تعين اأحمد ح�سن البكر قائدا عاما للق�ات ام�سلحة. 

ي الي�م التاي، عادت بغداد هادئة، اأو هكذا بدت. ذهبت اإى كلية 
التجارة لت�سليم بع�ش الأوراق المتحانية، ت�جهت بعد ذلك اإى دائرة 
مدخل  وعند  �سباحًا.  ع�رة  احادية  ح�اي  ال�ساعة  كانت  الإح�ساء. 
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البناية وجدت ال�سكرترة واقفة وهي ي حالة من القلق وال�سطراب 
تنتظر و�س�ي. 

ا�ستقبلتني قائلة: الق�ر اجمه�ري ات�سل هاتفيًا عدة مرات.. اإنهم 
يبحث�ن عنك.. ويريدون اأن تت�جه ف�را اإى الق�ر اجمه�ري بطلب 

من اأحمد ح�سن البكر رئي�ش اجمه�رية. 
بال�ساح،  امدججن  باجن�د  ماأى  كانت  الق�ر.  ب�ابة  و�سلت 
و�سيارات ع�سكرية تاأتي وتذهب. وقفت عند ال�ستعامات منتظرا اأن 
يجد ال�سابط ا�سمي ي �سجل امطل�بن اإى الق�ر. يت�سفح ال�سجل. ول 
يجد ال�سم. ينظر ي �سفحة ويقلب اأخرى. ثم يع�د اإى ال�سفحة التي 
فح�سها قبل قليل. ويق�ل: دكت�ر.. ل اأجد ا�سم ج�اد ها�سم.. هناك 

ا�سم واحد فقط.. ها�سم ج�اد. 
ها�سم  ال�سم  جداً.  متاأكد  باأنه  فاأجاب  اأخرى..  مرة  تاأكد  قلت: 
ج�اد  ها�سم  بن  الفرق  فما  ذلك  ومع  ها�سم.  ج�اد  ولي�ش  ج���اد. 

وج�اد ها�سم. ا�سم تقدم وا�سم تاأخر. و�سمح ي بالدخ�ل اإى الق�ر. 
ب�سيطة.  بناية  اجمه�ري.  الق�ر  فيها  اأدخل  مرة  اأول  هذه  كانت 
كانت  التي  الف�سية  والقباب  الذهبية  والأب���اب  الزخارف  من  خالية 

ت��سف بها ي ن�رات الأحزاب ال�رية ومنها حزب البعث نف�سه. 
)مقدم(  اأول  رئي�ش  برتبة  �سابط  الداخلية  الب�ابة  عند  ا�ستقبلني 
ا�سمه اإبراهيم الدليمي برحاب وتقبيل وجنات. و�ساألني عما اإذا كنت 
البكر ي  لأحمد ح�سن  زياراتك  تذكر  األ  قال:  قلت كا..  اأتذكره. 
منزله ؟ لقد كنت اأراك هناك.. اأتذكر اأن »اأبا هيثم« قد طلب منك مرة 
الت��سط لدى طاهر يحيى ح�ل اإعادة تعين اأحد ال�سباط ال�سغار.. لقد 

كنت اأنا ذلك ال�سابط. 
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رئي�ش  مقابلة  بانتظار  الدليمي  اإبراهيم  ال�سابط  غرفة  ي  جل�ست 
اإبراهيم  ورفع  الهاتف،  جر�ش  رن  ق�سرة.  برهة  مرت  اجمه�رية. 

ال�سماعة.
نعم �سيدي.. 

نعم �سيدي.. م�ج�د..
نعم �سيدي.. 

الرئي�ش  مكتب  اإى  بالت�جه  اإي  واأ�سار  مكانها،  ال�سماعة  وو�سع 
الذي يقع ي نهاية اممر.

وخلفها  طاولة  فيها  جدا  �سغرة  غرفة  كان  امكتب.  اإى  ت�جهت 
�سري  اأي�ب  عدنان  امقدم  باأنه  نف�سه  قدم  القامة  ط�يل  �سابط  يقف 

�سكرتر رئي�ش اجمه�رية. 
من هذه الغرفة دخلت غرفة رئي�ش اجمه�رية اأحمد ح�سن البكر. 
كان البكر واقفا و�سط الغرفة ماب�سه الع�سكرية. وكان يقف اإى ج�اره 

�سالح مهدي عما�ش ببزته الع�سكرية اأي�سًا. 
وزيرا  تريدك  القيادة  ج���اد..  دكت�ر  وقال:  جانبا  البكر  اأخذي 
وزير  من�سب  اأخرى  �سخ�سيات  تر�سيح  منك  تطلب  كما  للتخطيط.. 

امالية، وزير القت�ساد، حافظ البنك امركزي. 
اماب�ش  يرتدي  القامة  ط�يل  �ساب  الغرفة  دخل  حديثنا،  واأثناء 
اخاكي دون اأن يحمل رتبة ع�سكرية. قدمه البكر قائا: دكت�ر.. هذا 

ه� الرفيق �سدام التكريتي. 
�سمعت  قد  واإن كنت  اللحظة  تلك  قبل  �سداما  التقيت  قد  اأكن  م 

با�سمه اأثناء حاكمة امتهمن محاولة اغتيال عبد الكرم قا�سم. 
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بع�ش  بر�سيح  الإ���راع  ���رورة  واأك��د  عامة  اأ�سئلة  �سدام  �ساألني 
ال�سخ�سيات الكف�ؤة للمنا�سب التي اأ�سار اإليها البكر. 

�سكرت البكر على ثقته. وغادرت مكتبه بعدما وعدته بالت�سال به 
ع�ر الي�م نف�سه ح�ل الر�سيحات امطل�بة. 

اجمه�رية،  رئي�ش  �سكرتر  بغرفة  مرورا  اخارج  اإى  طريقي  ي 
طلبت منه اإعام �سابط ا�ستعامات ب�ابة الق�ر با�سمي ال�سحيح بدل 

من ها�سم ج�اد، ف�عدي خرا!
عدت اإى امنزل، وكان ال�قت ظهراً. 

ا�ستعر�ست مع نف�سي بع�ش الأ�سماء التي مكن اأن ت�سطلع م�س�ؤولية 
امنا�سب التي اقرحها رئي�ش اجمه�رية. 

قليلة.  ال�سيا�سية  خرتي  �سنة.  ثاثن  �س�ى  اآنذاك  عمري  يكن  م 
معاري هم زماء الدرا�سة واأغلبهم ي اخارج. 

لأ�سدقاء  اأ�سماء  ثاثة  �س�ى  بباي  يخطر  م  باأنه  �راحة  واأق�لها 
كنت قد تعرفت على اثنن منهم قبل �سنة فقط هما الدكت�ر عبد العال 
قدوري  يا�سن  فخري  والدكت�ر  امالية  وزارة  ي  عام  مدير  ال�سكبان 
مدير التجارة الداخلية ي وزارة القت�ساد ومن ام�ؤ�س�سن الأوائل حزب 
البعث العراقي. اأما الثالث فه� الدكت�ر عبد اح�سن زلزلة الذي كنت قد 

تعرفت عليه منذ 1959.
واأخرته  هاتفيا  اجمه�رية  برئي�ش  ات�سلت  الرابعة ع�راً،  ال�ساعة  ي 
باأي اأر�سح الدكت�ر عبد العال ال�سكبان وزيرا للمالية، والدكت�ر فخري 
للبنك  حافظا  زلزلة  اح�سن  عبد  والدكت�ر  لاقت�ساد،  وزي��را  ق��دوري 
امركزي، خا�سة واأن الأخر �سبق له اأن �سغل من�سب امحافظية ي 1963.
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وما اأن انتهيت من عر�ش مقرحاتي على رئي�ش اجمه�رية واإذا به 
يق�ل:

– دكت�ر.. تف�سل للق�ر ي اخام�سة ع�را معية الدكت�ر ال�سكبان.. 
و�سنبحث ي م��س�ع امر�سحن الآخرين.

ب�سيارتي  ال�سكبان  والدكت�ر  ت�جهت  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  وي 
اخا�سة اإى الق�ر اجمه�ري.

ت�سفح �سابط ال�ستعامات �سجل الزيارات. عر على ا�سم الدكت�ر 
ال�سكبان وعلى ا�سم ها�سم ج�اد. م اأناق�سه ب�سحة ا�سمي. 

باأنه قد �سمع  البكر. وكان لطيفًا جامًا. وقال لل�سكبان  وا�ستقبلنا 
عنه الكثر واإنه يريده وزيرا للمالية. 

للتفكر  مهلة  طلب  اأنه  غر  ثقته  على  برقة  البكر  ال�سكبان  �سكر 
وا�ست�سارة »جماعته« لل�ق�ف على راأيهم وعلى الجاه العام للحك�مة 

امقبلة. 
وافق البكر على مقرح ال�سكبان. لكنه اأكد �رورة اإجابته ي ام�ساء 

نف�سه.
وهنا دخل معنا ي احديث �سالح مهدي عما�ش وقال بلهجة خالية 

من امجاملة م�جها كامه للدكت�ر ال�سكبان:
عنها  حدثنا  التي  لكفاءتك  للمالية  وزيراً  نريدك  نحن  دكت�ر..   –

زميلك الدكت�ر ج�اد.. نحن ل نعرف ب�ج�د »جماعة« لك.. هذه 
لي�ست وزارة ائتافية.. ول� كنا نعرف ب�ج�د جماعة اأو حزب تنتمي 
اإليه، لطلبنا من ذلك احزب تر�سيح مثل عنه ي احك�مة.. لذلك اأما اأن 

تقبل ال�زارة الآن.. اأو مع ال�سامة.
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اختار  وقد  عما�ش.  من  »ع�سبية«  اأقل  ال�سكبان  الدكت�ر  يكن  وم 
»مع ال�سامة« وان�سحب من الغرفة. 

وقد تبن ي بعدئذ باأن عما�ش م يكن يرغب اأ�سا ي تعين ال�سكبان 
وزيرا للمالية، واإنه كان ير�سح زميًا له من اأيام الدرا�سة البتدائية وه� 
الدكت�ر �سعدي اإبراهيم الذي كان ي�سغل من�سب مدير اميزانية العام ي 

وزارة امالية. 
يحبذ  اإنه  اإي وقال  البكر  التفت  ال�سكبان،  الدكت�ر  ان�سحاب  بعد 
الدكت�ر فخري  بدل من  لاقت�ساد  ال�س�اف وزيرا  اللطيف  تعين عبد 
قدوري، ل�سببن اأولهما اأن ال�س�اف، �سخ�سية وطنية معروفة باجاهها 
الدم�قراطي، وثانيهما اأن فخري قدوري كان بعثيا �سابقا وترك �سف�ف 
احزب من زمن لي�ش بالق�سر وم ي�سرك ي الن�سال معهم، بل اأكر من 
ذلك، انه كان يظهر اأ�سب�عيا على �سا�سة التلفزي�ن ليقدم برنامج »الزاوية 
القت�سادية« عن الأ�سعار وام�ؤ�س�سات القت�سادية وتط�رها وانه بذلك 

كان مدافعا عن احك�مة ال�سابقة. 
وم اأ�ستطع اإقناع البكر بقب�ل قدوري وزيراً لاقت�ساد. اإذ بقي م�راً 

على �رورة الت�سال بال�س�اف. 
رئي�ش  �سكرتر  عنه  �ساألت  �سخ�سيًا.  ال�س�اف  اأع��رف  اأك��ن  م 
اجمه�رية، فاأجاب باأنه ات�سل منزله واإن عائلته اأخرته باأنه م�ج�د ي 

اأمانيا الدم�قراطية. 
قاربت ال�ساعة ح�اي الثامنة م�ساء. القيادة تريد اإعان احك�مة ي 

تلك الليلة. ولي�ست لديها مر�سح من�سب وزيري امالية والقت�ساد. 
ع�س�  الكماي  �سفيق  من  كل  اجمه�رية  رئي�ش  غرفة  دخل  وهنا 
القيادة القطرية للحزب، وحردان التكريتي، ع�س� جل�ش قيادة الث�رة. 



-108-

بادر حردان بالق�ل باأن الدكت�ر حمد �سلمان ح�سن يرف�ش اأن يك�ن 
الدم�قراطي  النهج  �ستنتهج  باأنها  تعهدا  احك�مة  اأعطته  اإذا  اإل  وزيراً 

ال�سليم ومنح حرية الأحزاب وال�سحافة. 
اأما �سفيق الكماي )وه� ابن عم الدكت�ر فخري قدوري( فقد قال 
امالية  وزيري  با�ستثناء  جاهزة  ال�زارية  القائمة  باأن  اجمه�رية  لرئي�ش 
فيه  الذي كان يجري  ال�قت  فاأنه ي  اأت�سح بعدئذ،  والقت�ساد. وكما 
البكر مقابات بع�ش ال�سخ�سيات وعر�ش منا�سب وزارية عليهم، كان 
اأع�ساء اآخرون من جل�ش قيادة الث�رة، يجرون ات�سالت ماثلة ي غرف 
جاورة. ويبدو اأن حردان التكريتي كان قد اقرح على البكر تعين زميل 
له ه� اأمن عبد الكرم وزيرا للمالية وقد وافق البكر على مقرح حردان 
اأن يك�ن اأمن عبد الكرم على علم بذلك، حيث  ي اآخر حظة دون 
كان وقتها خارج العراق للمعاجة الطبية. كما وافق البكر على م�س�ش، 

تعين فخري قدوري وزيرا لاقت�ساد.
دار  اإى  الكماي  �سفيق  ت�جه  م�ساء،  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  ي 

الإذاعة وبيده امر�س�م اجمه�ري بت�سكيل احك�مة. 
اأذيعت الأ�سماء. وجاء ا�سمي مرة اأخرى ها�سم ج�اد بدل من ج�اد 
وزيرا  عينت  فقد  العراق  عن  الكرم  عبد  اأمن  لغياب  ونظراً  ها�سم. 

للمالية بال�كالة اإ�سافة اإى من�سب وزير التخطيط. 
وجاء ت�سكيل احك�مة على النح� التاي:

اأحمد ح�سن البكر رئي�شا للوزراء )ع�شكري – �شني(
حردان عبد الغفار التكريتي نائبا لرئي�س الوزراء ووزيرا للدفاع 

)ع�شكري – �شني(
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�سالح مهدي عن عما�ش نائبا لرئي�س الوزراء ووزيرا للداخلية 
)ع�شكري – �شني(

عبد الكرم عبد ال�ستار ال�سيخلي وزيرا للخارجية )مدي – �شني(
وزيرا للمالية )مدي – �شني( اأمن عبد الكرم
مهدي الدولعي  وزيرا للعدل )مدي – �شني(

الدكت�ر اأحمد عبد ال�ستار اج�اري  وزيرا للربية )مدي – �شني(
اأن�ر عبد القادر احديثي  وزيرا للعمل وال�شوؤون ااجتماعية 

)ع�شكري – �شني(
الدكت�ر عزت م�سطفى  وزيرا لل�شحة )مدي – �شني(
عبد اه �سل�م ال�سامرائي  وزيرا للثقافة وااإعام )مدي – �شني(

حم�د �سيت خطاب وزيرا للموا�شات )ع�شكري – �شني(
الدكت�ر عبد اح�سن وداي العطية  وزيرا للزراعة )مدي – �شيعي(

جا�سم كاظم العزاوي  وزيرا لاإ�شاح الزراعي )ع�شكري – 
�شيعي(

اإح�سان �سرزاد  وزيرا لاأ�شغال وااإ�شكان )مدي – 
كردي – �شني(

الدكت�ر ج�اد ها�سم  وزيرا التخطيط )مدي – �شيعي(
الدكت�ر فخري يا�سن قدوري  وزيرا لاقت�شاد )مدي – �شني(

خالد مكي الها�سمي  وزيرا لل�شناعة )ع�شكري – �شني(
الدكت�ر ر�سيد الرفاعي  وزيرا للنفط وامعادن )مدي – �شيعي(
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الدكت�ر غائب م�ل�د خل�ش  وزيرا للبلديات وال�شوؤون القروية 
)مدي – �شني(

�سفيق الكماي  وزيرا لل�شباب )مدي – �شني(
ح�سن دزه ئي  وزيرا ل�شوؤون ال�شمال )مدي – 

كردي – �شني(
الدكت�ر عبد اه اخ�سر  وزيرا للوحدة )مدي – �شني(

عدنان اأي�ب �سري  وزيرا الدولة )ع�شكري – �شني(
حامد اجب�ري  وزيرا للدولة )مدي – �شيعي(

طه حي الدين  وزيرا للدولة )مدي – كردي – �شني(
الدكت�ر حمد دي الكرب�ي  وزيرا للدولة ل�شوؤون ااأوقاف )مدي – 

�شني(

ن�سبة ال�سنة اإى امجم�ع %81
ن�سبة ال�سيعة اإى امجم�ع %19

ونظراً لعدم التحاق حم�د �سيت خطاب بال�زارة، فقد �سدر مر�س�م 
جمه�ري لحق بتعين عدنان اأي�ب �سري وزيرا للم�ا�سات اأ�سالة.



-111-

الف�شل ال�شاد�س
الوزارة... اح�شا�شيات وامناورات

التي  فال�ظائف  الر�سمي.  ال�سيا�سي  العمل  ي  خرة  ي  تكن  م 
مار�ستها انح�رت ي النطاق الأكادمي اجامعي. وكنت اأعتقد، خطاأ، 
اإما هي عمل فني ي�ستهدف  باأن ال�زارة ي ظل نظام احزب ال�احد، 
نقل مبادئ احزب وعقيدته من النطاق النظري اإى النطاق العملي، من 

اأجل حقيق تلك امبادئ. 
وم يخطر بباي قط اأن يك�ن امن�سب ال�زاري ي وزارة فنية ك�زارة 
العلم  بن  ام�ازنة  ويتطلب  ال�سيا�سية  بامناورات  حف�فًا  التخطيط، 
ال�رورية  والرغبات  جهة،  من  العليا  ال�طنية  ام�سالح  وبن  واجهل، 

لبع�ش اأع�ساء قيادة احزب من جهة اأخرى. 
لقد لزمني ذلك العتقاد اخاطئ ط�ال فرة عملي ك�زير للتخطيط 
ي  العتقاد  ذلك  اأوقعني  كما  الث�رة.  قيادة  جل�ش  ي  وكم�ست�سار 
قيادة  وجل�ش  القطرية  القيادة  اأع�ساء  بع�ش  بن  اح�سا�سيات  متاهات 

الث�رة من ت�سنم�ا منا�سب وزارية. 
القيادة  اأو  الث�رة  قيادة  جل�ش  اأع�ساء  لدى  القيادة  مفه�م  كان  لقد 
القطرية للحزب، غام�سا اإى حد كبر. بحيث كان بع�سهم يت�س�ر باأن 
التي  ال�زارية  بامنا�سب  امتمثلة  التنفيذية  ال�سلطة  هي  احقيقية  ال�سلطة 
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الت�ريعية،  ال�سلطة  اأما  اأو ف�سل عان.  مكنهم عن طريقها تعين فان 
تكن  م  ما  �سيء  ل  فهي  القيادتن،  خال  من  مار�س�نها  كان�ا  التي 

مزدوجة مع مار�ستهم لل�سلطة التنفيذية من خال امن�سب ال�زاري. 
وكما �سيت�سح من الأحداث التي �ساأ�ردها، فاأن ازدواج امهام الت�ريعية 
وامهام التنفيذية لبع�ش اأع�ساء القيادتن، قد خلق – مرور الزمن – اأج�اًء 
بغي�سًة مليئًة باح�سا�سيات وامناورات والت�رفات التي بداأت تنخر ببطء 
ل  اإى جاوزات  واأدت  العراق.  واحكم ي  الدولة  مفه�م  العام  الكيان 
امت�سعبة،  الدولة  وم�ؤ�س�سات  الأ�سا�سية  الأفراد  حريات  على  لها  حدود 
و�ساعت ي خ�سمها حرية الإبداع والتفكر ال�سليم. واأهدرت ب�سببها 
ع�س�  فهذا  التنفيذية.  وال�سلطة  الت�ريعية  ال�سلطة  بن  الف�سل  �س�ابط 
التنفيذية ي  ال�سلطة  ام�ساء، ومار�ش  الت�ريعية ي  ال�سلطة  قيادي مار�ش 
ال�سباح من خال من�سبه ال�زاري. يقدم مقرحات وزارته من ام�ساريع 
مجل�ش التخطيط ووزارة التخطيط. فاأن م ي�افق عليها. �سارع اإى جل�ش 
قيادة الث�رة ليمار�ش �سلطته الت�ريعية ي اإقرار تلك ام�روعات متخطيًا 

بذلك امفاهيم والأ�س�ش العلمية لإدارة الدولة و�س�ؤون القت�ساد. 
اأو  الث�رة.  قيادة  اقناع جل�ش  القيادي من  ال�زير غر  ا�ستطاع  واذا 
القرار،  ذلك  �سحة  بعدم  ح�سن  �سدام  اأو  البكر  ح�سن  اأحمد  اإقناع 
اأن  الأمر من منطلق  ياأخذ ذلك  القيادي ل  ال�زير  فان  اإلغائه،  وبالتاي 
م�سلحة ال�طن قد اقت�ست ذلك، واما يعتره حديا مكانته القيادية من 
قبل وزير غر قيادي فني. ويحاول، با�ستمرار، الطعن بذلك ال�زير من 
خال مكاتب احزب فتكر التقارير احزبية �سده. ول يهداأ بال ذلك 
القيادي حتى يعفى ال�زير من من�سبه ب�س�رة مفاجئة. ولأ�سباب ختلفة. 
اإن الأمثلة على هذا النمط من ال�سل�ك كثرة، �ساأروي بع�سها، وهي 
اأمثلة م تزل مار�ش حتى الآن ب�سكل اأكر جهًا وعنفًا ي بع�ش الأحيان. 
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تلك كانت مقدمة. اأهدف منها وق�ف القارئ على خلفيات بع�ش 
تقدم  اأحداث  وهي  بع�سها.  �سحية  وكنت  �سهدتها.  التي  الأحداث 

مامح عن طبيعة ذلك العهد.

***

 ،1968 م�ز  من  الثاثن  وزارة  لإع��ان  التاي  الي�م  �سباح  ي 
اأع�ساء  بقية  الد�ست�رية مع  اليمن  الق�ر اجمه�ري لأداء  اإى  ت�جهت 
التخطيط  وزارة  اإى  ذهبت  اليمن،  حلف  وبعد  اجديدة.  احك�مة 

ل�ستام مهام من�سبي ال�زاري.
كانت وزارة التخطيط ي ذلك ال�قت قد اتخذت مقرا لها يتاألف 
من ب�سعة ط�ابق ي مبنى »م�رف الره�ن« ي �سارع الأمن ببغداد. 
كانت بناية مت�ا�سعة، ت�سم وزارة كان من امفرو�ش اأن تك�ن من اأهم 
ال�زارات ي العراق نظرا لإ�رافها على تهيئة خطة التنمية القت�سادية. 
وهي وزارة يرجع تاريخها اإى عام 1952 عندما اأن�ساأت احك�مة اآنذاك 
جل�ش العمار ووزارة العمار. ثم غر اأ�سمها اإى وزارة التخطيط بعد 

ث�رة 14 م�ز 1958.
ويبدو اأن هذه ال�زارة، منذ تاأ�سي�سها، كانت تقع �سمن ال�زارات 
�سياء  كان  لاإعمار  وزير  فاأول  ال�سيعة.  اأبناء  من  وزيرها  يك�ن  التي 
ال�سيباي  طلعت  الدكت�ر  ثم   ،1958 عام  الركابي  ف�ؤاد  ثم  جعفر، 
واأعقبه الدكت�ر حمد يعق�ب ال�سعيدي، ثم الدكت�ر عبد اح�سن زلزلة، 
ال�سنة  اأبناء  للتخطيط من  حم�د ح�سن جمعة وغرهم. وم يعن وزير 
اإى  البعثين  جيء  بعد  قليلة  ولأ�سهر  العلي  الكرم  عبد  الدكت�ر  �س�ى 

احكم عام 1963. 
قائمة  اإع��داد  على  مقت�را  التخطيط  العمار/  وزارة  عمل  كان 
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امبالغ  لها  تخ�س�ش  وم�ا�سات  وطرق  و�سناعية  زراعية  م�ساريع 
الازمة من ع�ائد النفط. وكانت اخطة القت�سادية تتحمل اأي�سا نفقات 
وزارة الدفاع ي �راء الأ�سلحة والإن�ساءات الع�سكرية الأخرى. ومن 
عام  وحتى   1952 عام  منذ  امتعاقبة  القت�سادية  للخطط  حلياتي 
1965، فان بع�ش ام�ساريع القت�سادية م ي�سبها من ع�ائد النفط �س�ى 
30% اأما الباقي، فكان ي�رف على النفقات الع�سكرية وميزانية الدولة 

العتيادية.
حن با�رت مهام عملي ك�زير للتخطيط، كان اأول اأمر وزاري وقعته، 
ه� الأمر الذي كنت قد اأعددته ب�ساأن �ساحيات امدير العام لاإح�ساء، 
حيث كان ذلك الأمر لزال على مكتب ال�زير ال�سابق دون ت�قيع. بعدها 
ت�جهت اإى وزارة امالية التي كنت اأ�سغلها وكالة، لتم�سية بع�ش امعامات 
البكر  اأحمد ح�سن  ات�سل بي  بعد و�س�ي بفرة ق�سرة،  الر�سمية هناك. 
جل�ش  على  لعر�سه  جمه�ري  مر�س�م  �سيغة  اإعداد  مني  وطلب  هاتفيًا 

ال�زراء يق�سي باإحالة امدير العام ل�ريبة الدخل على التقاعد.
ترددت بع�ش ال�سيء ل�سببن. اأولهما، اأن مثل هذه الأم�ر ترك عادة 
لل�زير الأ�سيل، وثانيهما اأن ال�سخ�ش امطل�ب اإحالته على التقاعد كان 
علي امثن� الذي كان معاونا للملحق الثقاي ي لندن عندما كنت طالبا 
هناك، وقد �سبق اأن حدثت عنه، لذلك م اأكن اأود اأن يف�ر الأمر على 

اأنه انتقام �سخ�سي من امثن�. 
اأ�ر البكر على راأيه وقال: دكت�ر، نحن حك�مة ث�رة ونعترك من 
الث�ار. اأمن عبد الكرم م�ظف. علي امثن� يجب اأن يحال الآن على 

التقاعد لأنه ابن كذا وكذا. 
كان طلب البكر واإ�راره على الإ�راع ي اإحالة امثن� على التقاعد 
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مبعث ا�ستغراب �سديد ي. ماذا العجلة؟ وما هي خط�رة امثن� ل� بقي 
ي من�سبه اأياما معدودات اأخرى حن و�س�ل وزير امالية الأ�سلي؟ 

مكتبي  اإى  ال�سكبان –  الدكت�ر  العام –  امالية  مدير  ا�ستدعيت 
اإذا  البكر من حديث. وا�ستف�رت منه عما  بيني وبن  واأعلمته ما دار 
التقاعد.  امثن� على  اإحالة  اأمر خطر ي�ست�جب الإ�راع ي  كان هناك 
كما اأفهمت ال�سكبان برددي ي تنفيذ الأمر منعا للتف�سرات اخاطئة. 

وكان اقراح ال�سكبان ه� اأن ا�ستدعي امثن� اإى مكتبي. 
امثن�.  جاء  ال���زارة.  اإى  ح�س�ره  وطلبت  بامثن�  هاتفيًا  ات�سلت 
على  كان  اإذا  باأنه  ون�سحته  بالأمر  لخره  امكتب  ي  �س�ية  وانفردنا 
معرفة باأحد ال�زراء من اأع�ساء جل�ش قيادة الث�رة فليذهب اإليه ليت��سطه 

لدى رئي�ش اجمه�رية. 
خرج امثن� �ساكرا هذه اللتفاتة مني. وم يدر بخلدي اأنه �سيك�ن 

�سببًا ي اأول م�اجهة ي مع جل�ش ال�زراء ي اأول اجتماع له. 

ااجتماع ااأول مجل�س الوزراء
ي ال�ساعة ال�احدة من ظهر ي�م 4 اأغ�سط�ش )اآب( 1968 عقد جل�ش 
اأحمد  برئا�سة  ال�طني  امجل�ش  مبني  ي  الأول  اجتماعه  اجديد  ال�زراء 
ح�سن البكري القاعة امقابلة للمكتب الذي كان ي�سغله �سابقًا طاهر يحيى 
رئي�ش ال�زراء. وقد بقي ذلك امكتب مقراً لرئي�ش ال�زراء اإذا ح�ر مبنى 

امجل�ش ال�طني. واإل فان حردان التكريتي و�سالح عما�ش ي�سغانها.
عقد الجتماع وم يح�ر كل من حردان وعما�ش. انتبه البكر اإى 
اأن  للحا�رين  ال�ساي  يقدم  الذي كان  غيابهما فطلب من »اجايجي« 

ي�ستف�ر عما حل بهما. 
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غاب »اجايجي« برهة ثم عاد ليق�ل لرئي�ش ال�زراء: �سيدي: الفريق 
حردان جتمع بطاهر يحيى رئي�ش ال�زراء.

يحيى  طاهر  باأن  تعرف  ل  اأنت  للجايجي:  وقال  البكر  �سحك 
م�ج�د ي ال�سجن وه� لي�ش برئي�ش لل�زراء الآن. 

احتار »اجايجي« وم يجب وغادر القاعة.
وهنا انرى وزير ال�سحة الدكت�ر عزت م�سطفى ليق�ل للبكر: هذا 
»جايجي« غبي لبد من ف�سله ف�راً من اخدمة اإذ ل ي�سلح اأن يت�اجد 

غبي بعد الآن ي هذا امبنى.
ل  غبيًا  »اجايجي«  يك�ن  اأن  الأف�سل  األي�ش  ماذا؟  البكر:  وت�ساءل 
يعرف من اأم�ر الدنيا �سيئًا، وبالتاي ل ي�ستطيع التاآمر علينا. بعد ذلك 
النظر بجدول  اإى الجتماع، وبداأ امجل�ش ي  ان�سم حردان وعما�ش 

الأعمال. 
وقبيل انتهاء اجل�سة، طرح البكر اأم�را اأخرى م تكن مدرجة على 
جدول الأعمال ومنها اقراح اإحالة علي امثن� على التقاعد. وهنا انرى 
القيادة  ي  ع�س�ا  كان  والذي  ال�سحة  وزير  م�سطفى  عزت  الدكت�ر 
القطرية للحزب وجل�ش قيادة الث�رة، مدافعًا عن علي امثن� متهما اإياي 
ال�سابق  م�قفه  اأريد النتقام منه نظراً  اأنني  له وكيف  ال�سخ�سي  بالعداء 

مني عندما كنت طالبًا ي لندن. 
به  تف�ه  ما  اأكر  ا�ستغرابي  وكان  عزت.  الدكت�ر  م�قف  ا�ستغربت 
من اتهامات م يكن م�سدرها �س�ى علي امثن�. �سحيح اأن علي امثن� 
وعزت م�سطفى هما اأبناء بلدة واحدة هي عانة. ولكني م اأت�س�ر باأن 
التحزب ي�سل ب�زير يدعي الث�رية والعقائدية والرفع عن اح�سا�سيات 
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ما  مثل  اآخر  وزيراً  ويتهم  �سئ  كل  ين�سى  بحيث  احد  هذا  اإى  العرقية 
اتهمني به ي تلك اجل�سة. 

هممت بالإجابة. غر اأن البكر تدخل ي ام��س�ع واأو�سح لعزت 
م�سطفى ال�س�رة على حقيقتها. وكيف اأنني حاولت اإقناعه اأي البكر 

بتاأجيل ام��س�ع حن قدوم وزير امالية. 
حما�سه  ي  م�سطفى  عزت  ا�ستمر  البكر،  من  الإي�ساح  هذا  ومع 
للعاقة  ونظراً  وعروبته.  وق�ميته  وطنيته  وعن  امثن�  عن  للدفاع 
الأول  وافق  فقد  م�سطفى،  البكر وعزت  تربط  كانت  التي  ال�سخ�سية 

على تاأجيل النظر ي ام��س�ع.
قاعة الجتماعات،  مغادرتي  ال�زراء. وقبيل  اجتماع جل�ش  انتهى 
طلب مني البكر مرافقته للق�ر اجمه�ري ب�سيارته. ي الطريق التفت 
اإي مبت�سمًا وقال: اأرج� األ يك�ن م�قف عزت م�سطفى قد اأزعجك.. 
هذه طريقته ي الكام. انه ل يق�سد الإ�ساءة اإليك بقدر ما يق�سد الدفاع 
اأنت  ي�م و�ست�اجهها  اأواجهها كل  امثن�. هذه م�سكلة  قريبه علي  عن 

ي�ميًا. امهم ت�س�ية الأم�ر بالتي هي اأح�سن حتى ت�ستقر اأو�ساعنا.
ال�ساعة  وكانت  الغداء.  طعام  تناولنا  ثم  اجمه�ري.  الق�ر  و�سلنا 
قد قاربت اخام�سة بعد الظهر. وقبل ان�راي، طلب مني البكر تهيئة 
قائمة باأهم ام�روعات ال�سناعية وم�ساريع البلديات امدرجة ي اخطة 
ي�من ي  بعد  مقابلته  اأع�د  واأن  العراق  القت�سادية مختلف حافظات 

ال�ساعة التا�سعة م�ساء. 
وجاماته  البكر  كلمات  ت�ستطع  وم  اجمه�ري.  الق�ر  غادرت 
اأن تن�سيني م�قف عزت م�سطفى. ول الأ�سل�ب املت�ي الذي جاأ اإليه 
علي امثن� ي نقل حديثي معه. كنت اأعتقد، وبقيت اأعتقد لفرة ط�يلة، 
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باأن من اآمن بعقيدة حزب البعث، التي من اأوى مبادئه حاربة الع�سائرية 
والطائفية. ل مكن اأن ينجرف ي دوامة التيارات العرقية والتحزبات 
امذهبية. كنت اأق�ل لنف�سي، دومًا، واأحاول اإقناع غري وباإ�رار اأن ل 

وج�د لأية مار�سة طائفية ي العراق �رية كانت اأم علنية. 
كم كنت خطئًا. فالتحزب الإقليمي كان وم يزل قائمًا. وان مبادئ 
احزب جرد كلمات م�سطرة ي منهاجه دون اأن ترجم اإى واقع. ودون 
تزل  وم  كانت  الطائفية  فالنعرة  بعيد.  اأو  قريب  من  تنفذ  اأو  تطبق  اأن 
اأخرى. تنم� وترعرع مت�سرة  اأحيانًا  اأحيانا وجلية  م�ج�دة. متخفية 
ولدي  العملية.  احياة  ي  جراها  لتاأخذ  والأ�ساليب،  الراقع  مختلف 

الكثر من ال�س�اهد على ذلك، لكنني �ساأكتفي ب�رد ح�ادث ثاث:

احادثة ااأوى
بعد مبا�رتي ب�زارة امالية بال�كالة، ونظراً لزخم العمل الي�مي ي 
تلك ال�زارة فقد اقرحت على مدير امالية العام – الدكت�ر عبد العال 
اأخ�له م�جبه �ساحيات وكيل  وزاري  اأمر  �سيغة  ال�سكبان – اإعداد 
ال�زارة م�ؤقتًا لي�ستطيع ه� ت�سير امعامات الي�مية، ولأمكن �سخ�سيًا 
من ق�ساء وقت اأكر ي وزارة التخطيط. م�ساألة ب�سيطة وطبيعية. وزير 
يريد تخ�يل مدير امالية العام، وه� ال�سخ�ش الثاي بعد ال�زير، بع�ش 

�ساحياته م�ؤقتًا. اأ�سدرت الأمر ال�زاري. 
مهدي  �سالح  هاتفيًا  بي  اأت�سل  الأم��ر،  لإ�سدار  التاي  الي�م  ي 
هذا  عن  م�ستف�راً  الداخلية –  ووزير  ال�زراء  رئي�ش  نائب  عما�ش – 
ال�سكبان الذي عينته وكيًا ل�زارة امالية. اأجبته قائًا: اأول، اأنا م اأعن 
م�افقة  يتطلب  امن�سب  هذا  التعين ي  امالية لن  ل�زارة  وكيا  اأحداً 
الذي  ال�سكبان  اأن  ثانيًا،  جمه�ري.  مر�س�م  و�سدور  ال�زراء  جل�ش 
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القيادة من�سب  العال الذي عر�ست عليه  ي�ساأل عنه، ه� الدكت�ر عبد 
وزير امالية وه� مدير امالية العام الذي يعتر ال�سخ�ش الذي يلي ال�زير 

ي امن�سب. 
وعاد عما�ش قائًا: الإ�ساعات تق�ل اأنك قد عينت ال�سكبان وكيًا 
ل�زارة امالية وان هذا ال�سخ�ش معروف مي�له الرجعية والنا�رية واأنه 

من اأهاي الدي�انية. 
اأجبته: اأنني م اأدقق ي حل ولدة ال�سكبان ولكن اأعرف جيداً مي�له 

الق�مية النا�رية.
وقبل اأن اأكمل حديثي قاطعني عما�ش قائًا: ي وزارة امالية �سخ�ش 
اأحق  ه�  األي�ش  العام(  اميزانية  )مدير  اإبراهيم  �سعدي  الدكت�ر  ه�  اآخر 

من�سب وكيل وزارة امالية. 
منح  بن  الفرق  لعما�ش  �رحت  كلما  اإذ  هدوئي.  اأفقد  وكدت 
ال�ساحيات وبن تعين وكيل لل�زارة، عاد اإى تاأكيد م�ؤهات �سعدي 
اإبراهيم العالية ومي�ل ال�سكبان النا�رية وم�سقط راأ�سه ي الدي�انية – 
وي نهاية احديث �ساألته عما يريد فعًا من وراء هذه امكامة الهاتفية، 
اأو  اأ�سدرته  قد  كنت  الذي  ال���زاري  الأمر  اإلغاء  اأما  يقرح  انه  فقال 
»حدوث  اإبراهيم.  �سعدي  بالدكت�ر  ال�سكبان  الدكت�ر  ا�سم  ا�ستبدال 

خطاأ مطبعي!«.
رف�ست القراح، وانتهت امكامة الهاتفية. 

زميًا  كان  اإبراهيم  �سعدي  الدكت�ر  اأن  اإى  الإ�سارة  من  لبد  وهنا 
لعما�ش ي مراحل الدرا�سة الثان�ية وانهما اأبناء مدينة واحدة، ويبدو اأن 
�سالح مهدي عما�ش نائب رئي�ش ال�زراء، وزير الداخلية، ع�س� القيادة 
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القطرية، ع�س� القيادة الق�مية، وع�س� جل�ش قيادة الث�رة م يكن ي�سغله 
اأمر من اأم�ر الث�رة ي اأيامها الأوى �س�ى الأمر ال�زاري ام�ؤقت الذي 
اأ�سدرت، حيث رفع الأمر لأحمد ح�سن البكر الذي اأقرح حًا و�سطًا 
بن عنادي وتطلعات عما�ش. وكان احل ه� عدم اإلغاء الأمر ال�زاري 
ال�زير  جيء  حن  امالية  وزارة  ي  ي�ميًا  الدوام  اأبا�ر  اأن  علي  ولكن 
ال�سكبان �ساحيات وكيل  مار�ش  لكي ل  الكرم،  عبد  اأمن  الأ�سيل 
ال�زارة ي الت�قيع على امعامات الي�مية امراكمة. فا يزعل الدكت�ر 

�سعدي ول يتعكر �سف� مزاجه ومزاج الفريق عما�ش!

احادثة الثانية
اقرح  قد  وامعادن –  النفط  وزير  الرفاعي –  ر�سيد  الدكت�ر  كان 
ال�طنية.  النفط  �ركة  لرئي�ش  نائبًا  اجابر  هادي  علي  امهند�ش  تعين 
�سغل  وقد  النفطي،  احقل  ي  الكفاءة  عالية  العنا�ر  من  اجابر  ويعتر 
منا�سب مهمة ي م�ؤ�س�سات النفط و�ركاته. لذلك فان قب�له من�سب 

نائب رئي�ش �ركة النفط ال�طنية كان مك�سبا لل�ركة اإى حد كبر.
العنا�ر  من  الرفاعي  الدكت�ر  كان  حن  ي  بعثيا  اجابر  يكن  م 
ي  كنت  الأيام  اأحد  وي  البعث.  حزب  �سف�ف  ي  امتقدمة  احزبية 
الدكت�ر  البلديات  وزير  ح�ره  اجمه�رية  رئي�ش  مع  م�سغر  اجتماع 
غائب م�ل�د خل�ش ووزير ال�سناعة خالد مكي الها�سمي. وبعد انتهاء 
بحثها.  ن�د  اأخرى  اأم�ر  لدينا  كان  اإن  و�ساأل  البكر  التفت  الجتماع 
فانرى الها�سمي قائًا: �سيادة الرئي�ش، هناك ق�سية اأريد طرحها تتعلق 
بر�سيح علي هادي اجابر من�سب نائب رئي�ش �ركة النفط ال�طنية. اأن 
الكفاءة  اأ�سا�ش  على  لي�ش  اجابر  اقرح  قد  الرفاعي  ر�سيد  النفط  وزير 
اجابر  واأن  تربطهما.  التي  ال�سخ�سية  العاقة  ب�سبب  ولكن  واخرة 

�سع�بي وطائفي.
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مر�سح  انه  ر�سيد.  من  ياأت  م  اجابر  تر�سيح  وقال:  البكر  �سحك 
من قبل امكتب امهني للحزب نظراً لكفاءة اجابر واخت�سا�سه وخرته 
امكتب  �سيدي..  قائًا:  اأعقب  ثم  برهة،  الها�سمي  �سكت  الط�يلة. 
بينها.. ر�سيد  ليختار من  اأ�سماء متعددة  امهني للحزب م تعر�ش عليه 
اقرح اجابر.. هناك اأ�سخا�ش اآخرون مثل عدنان �ريف التكريتي وه� 

بعثي وخل�ش.. و.. 
وت�قف الها�سمي عن الكام بعد اأن قاطعه الرئي�ش قائا اأنه �سينظر 

ي ام��س�ع.
واأنا.  والها�سمي  خل�ش  الثاثة.  نحن  البكر  مكتب  من  خرجنا 
النتظار  واثناء  �سياراتنا.  بانتظار  للق�ر  اخارجي  الباب  نح�  ت�جهنا 
ي  نتدخل  اأن  وزراء،  ونحن  ال�سحيح،  من  لي�ش  باأنه  للها�سمي  قلت 
�س�ؤون وزارات اأخرى ي غياب ال�زير امخت�ش. وهنا قاطعني الها�سمي 
قائًا: دكت�ر. ر�سيد الرفاعي وعلي هادي اجابر من �سنف واحد، بينما 

الدكت�ر عدنان �ريف التكريتي من جماعتنا وبعثي. وغر طائفي!
اأكن  وم  �سيعي،  الرفاعي  ر�سيد  اأن  اأعلم  اأكن  م  اللحظة  تلك  حتى 
اأعرف علي هادي اجابر. وان كنت قد �سمعت عنه وعن كفاءته الكثر. 
وقد ا�ستغربت من خالد مكي الها�سمي، وه� البعثي العقائدي، اأن يعتر 
مناق�سة تعيينات وزراء اآخرين هي من الأم�ر التي يحق له مناق�ستها ي 
غياب الأ�سخا�ش امعنين حتى وان كان�ا بعثين وعقائدين مثله. وان هذا 
الها�سمي ي اجتماعنا مع رئي�ش اجمه�رية ه� حق  الذي مار�سه  احق 
مار�سه حتما القيادي�ن من اأع�ساء جل�ش قيادة الث�رة اأو القيادة القطرية. 

اأيام. وم تعين علي هادي اجابر من�سب نائب رئي�ش  مرت ب�سعة 
�ركة النفط ال�طنية. وما عن الدكت�ر �سعدون حمادي رئي�سًا لل�ركة 
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بالرغم  ال�طنية.  النفط  لقب »ح�سينية«  ال�ركة  اأطلق على  فقد  ذاتها، 
وامجل�ش  القطرية  القيادة  اأع�ساء  اأحد  كان  حمادي  �سعدون  اأن  من 
النفط  ل�ركة  رئي�سًا  لتعيينه  وكان   ،1963 عام  الث�رة  لقيادة  ال�طني 

ق�سة �ساأذكرها فيما بعد. 

احادثة الثالثة
ي ظهر اأحد الأيام ا�ستدعاي رئي�ش اجمه�رية. ت�جهت اإى الق�ر. 
الدول  اإحدى  �سفر  اعتماد  اأوراق  بت�سلم  من�سغل  الرئي�ش  اإن  ي  وقيل 
الأجنبية وانه �سيقابلني بعد ن�سف �ساعة. واأ�سر علي النتظار ي مكتب 
دخلت  اجمه�رية –  رئا�سة  ل�س�ؤون  الدولة  وزير  اجب�ري –  حامد 
ال�ستار  عبد  اأحمد  الدكت�ر  هما  اآخرين  وزيرين  فيه  ف�جدت  امكتب 
الدفاع  وزير  التكريتي  �سهاب  حماد  والفريق  الربية  وزير  اج�اري 
وع�س� جل�ش قيادة الث�رة، ويبدر اأن اج�اري و�سهاب كانا ي حديث 
عن حافظات العراق. �سمعت �سهاب يق�ل للج�اري باأن جميع �سكان 
امنطقة التي تقع بن امحم�دية وجن�ب العراق هم عجم وانه لبد من 

التخل�ش منهم لتنقية الدم العربي العراقي. 
من  اأنا  فريق حماد..  له:  وقلت  �سهاب  من كام حماد  ا�ستغربت 
احلة..  مدينة  من  اجب�ري  لكرباء.. وحامد  التابعة  التمر  مدينة عن 

فهل يعني اأننا عجم.. اأم اأنك تق�سد �سيئا اآخر. 
تردد �سهاب ي الإجابة. وهنا تدخل اج�اري حاول »ت�سحيح« ما 
تف�ه به �سهاب. بلغ بي النزعاج اإى احد الذي تناولت فيه ورقة من 
مكتب حامد اجب�ري وقلت �ساأقدم ا�ستقالتي من ال�زارة الآن. كتبت 
اجمه�رية  رئي�ش  �سكرتر  مكتب  اإي  وت�جهت  �سطرين.  من  ا�ستقالة 

بانتظار مقابلة البكر. 
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م يطل انتظاري.. 
دخلت على الرئي�ش وعلى وجهي مظاهر المتعا�ش. بادري الرئي�ش 
بال�س�ؤال عن �سبب امتعا�سي. فاأخرته ما ح�سل، وقدمت له ال�ستقالة. 
انه  �سهاب.  حماد  تعرف  األ  قائًا:  اأردف  ثم  ابت�سم،  الرئي�ش.  قراأها 

رجل ب�سيط ل يفهم من اأم�ر ال�سيا�سة �سيئًا!
ولكنه يا �سيادة الرئي�ش.. ع�س� ي جل�ش قيادة الث�رة.. فاإذا كان هذا 
منطق ع�س� ي اأعلى �سلطة ي البلد.. فكيف مكن للعراق اأن يتقدم.. 

األ يعك�ش ق�ل حماد �سهاب اجاها خطراً م�سرة احكم. 
�سحك البكر وقال: دكت�ر، حماد �سهاب ل مثل اأي اجاه.. حماد 

حمار.. ثم مزق ال�ستقالة.
التي  الكثرة  اح���ادث  في�ش  من  غي�ش  الثاث  اح���ادث  هذه 
�سهدتها. وهي ل مثل ي نظري اجاها طائفيًا �سارخًا فح�سب، بل مثل 
اجهل وال�سحالة لدى بع�ش ام�ست�يات القيادية التي �ساء القدر اأن مهد 

لها ال�سبيل حكم العراق.
بعد �سهر تقريبًا من ت�سكيل ال�زارة، عاد اأمن عبد الكرم اإى بغداد 
اجمه�ري  الق�ر  اإي  �س�ية  ت�جهنا  هناك  ومن  امطار.  ي  فا�ستقبلته 
لي�ؤدي اليمن الد�ست�رية. ولي�ستلم مهام من�سبه، واأ�سريح اأنا من القيل 

والقال.
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الف�شل ال�شابع
زيارة كرباء والنجف

متكررة  ب��زي��ارات  ال����زراء  قيام  على  العراق  ي  العادة  ج��رت 
للمحافظات امختلفة، ت�سبقهم كامرات الت�س�ير ومرا�سل وكالة الأنباء 
لين�ر اخر على اجمه�ر ام�سكن، دللة على اهتمام ام�س�ؤولن ب�س�ؤون 
العراق. ورما حكام  العادلة. هذه عادة تازم حكام  ال�سعب ومطالبه 
غر  ب�سكل  العادة  هذه  ا�ست�رت  وقد  والنامية.  العربية  الدول  بع�ش 
معق�ل منذ عام 1968، اإذ اأنها م ت�سمل زيارات ال�زراء فح�سب، بل 
امتدت كذلك اإى اأع�ساء القيادة القطرية وجل�ش قيادة الث�رة والك�ادر 

احزبية، امتقدمة منها وامتاأخرة. 
انقاب  اأو  حك�مي،  تغير  اأي  بعد  انه  اأي�سا،  العادة  جرت  وقد 
مندوبن  باإر�سال  احكام  يت�سارع  اأن  جماهرية،  ث�رة  اأو  ع�سكري، 
الكاظمية،  واأحيانا  والنجف،  كرباء  ي  امقد�سة  العتبات  لزيارة  عنهم 
يحاول حكام  اإن  العادة،  اأبي حنيفة. كذلك جرت  الإمام  مرقد  مروراً 
العراق اإي�سال �سجرة عائاتهم، ب�سكل اأو باآخر، ب�سالة النبي حمد من 
خال اأئمة ال�سيعة. وكاأنهم ي�سعرون بعقدة ذنب كبرة ل مكن الق�ساء 
عليها واإراحة �سمائرهم منها اإل اإذا رجع ن�سبهم اإى الإمام علي واح�سن 
الغريب،  بن جعفر. ومن  الإمام م��سى  اإى  واأحيانا  والعبا�ش.  واح�سن 
كتابًا  يجد  للجمه�رية،  رئي�سًا  اأم  ،ملكا كان  اإن كل حاكم  الطريف  اأو 
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وم�ؤرخن )من غر العراقين غالبًا( لكتابة الكتب والروايات ح�ل ن�سبهم 
و�سجرة عائاتهم. لي�ش هذا فح�سب، بل اأن كل احك�مات العراقية – 
ي اأيامها الأوى ب�سكل خا�ش – حاول ك�سب ر�سا رجال الدين ال�سيعة. 
فيبعث املك اأو رئي�ش الدولة مندوبيه من ال�زراء اإى كرباء والنجف. 
وي�ستدعي العلماء مقابلته، وياأمر برميم العتبات امقد�سة، وي�ستعيد ذكرى 
ا�ست�سهاد اح�سن كل عام. وي�عز بنقل بع�ش اماآم وامنا�سبات الدينية التي 
يتم�سك بها ال�سيعة، ي الإذاعة والتلفزي�ن تاأكيداً على اإمان رئي�ش الدولة 

وابتعاده عن اممار�سات الطائفية ي اأجهزة العمل احك�مي.
وي هذا الطار، قررت القيادة، بعد �سهر من ت�سكيل حك�مة 30 
ي�لي� )م�ز( �رورة قيامي ووزير ال�ساح الزراعي جا�سم العزاوي، 
ح�سن  ال�سيد  الديني  امرجع  ولقاء  واحلة  والنجف  لكرباء  بزيارة 

احكيم.
ا�ستقبلنا  م�سارفها  وعند  كرباء.  مدينة  اإى  والعزاوي  ت�جهت 
�سي�سمل  الزيارة  برنامج  اأن  واأخرنا  غ�ي  القره  ال�هاب  عبد  حافظها 
اأول زيارة مرقد الإمام اح�سن ثم مرقد اأخيه العبا�ش ثم اللتقاء ببع�ش 

اأعيان ووجهاء امدينة ي مكتب امحافظ. 
مع اإنني ع�ست ي كرباء ب�سع �سن�ات، م اأكن قد زرت امراقد الدينية 
فيها. وعليه فلم تكن لدي خرة �سابقة مرا�سم الزيارة ول بالأدعية التي 
تقراأ هناك تيمنا وت��سا. وقد اأخرت امحافظ بذلك منعا لاإحراج الذي 
قد اأقع فيه عند اأداء مرا�سم الزيارة. واقرح امحافظ باأن يق�م اأحد رجال 

الدين بتاوة الأدعية، ونق�م نحن برديدها من بعده، جملة جملة. 
ومديرا  وامحافظ  واأنا  العزاوي  اح�سن.  الإمام  مرقد  اإى  و�سلنا 
ج�  امحافظة.  م�ظفي  كبار  من  اآخر  كبر  وح�سد  والأم��ن  ال�رطة 
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الزائرين  من �س��ساء  اأي�سًا  يخل�  واخ�س�ع. ول  الرهبة  من  ن�ع  يلفه 
الإمام  واى  اه  اإى  والت��سل  بالدعاء  يتمتم  منهم  واحد  كل  الآخرين. 
ويحل  هم�مه  عنه  ليفرج  اه  عند  له  يت��سط  لكي  بال�ريح،  الراقد 

م�سكلته وباأ�رع وقت مكن!
وم  بعده.  نتل�ها  ونحن  الأدعية.  بقراءة  لنا  امرافق  الدين  رجل  بداأ 
تاأخذ هذه امرا�سم اأكر من ن�سف �ساعة. ت�جهنا بعدها اإى مرقد الإمام 
العبا�ش. وا�ستقبلنا �سادن الرو�سة العبا�سية الذي ت�ى بنف�سه قراءة الأدعية. 
ونحن نردد ما يق�ل. مرت ن�سف �ساعة والرجل م�ستمر ي قراءة اأدعيته. 
مرت دقائق ع�ر اأخرى، وامرا�سم م�ستمرة. وما طال هذا الروت�ك�ل، 
قلت لنف�سي لعل »اأدعية« العبا�ش التي طال اأمد قراءتها تختلف بطبيعتها 
العبا�ش  اأخاه  يكر  الأخر  اأن  من  بالرغم  اح�سن.  زيارة  »اأدعية«  عن 
»التمييز« ي  �سبب هذا  �ساألت حافظ كرباء عن  �سنًا. وعند خروجنا، 
مرا�سم الزيارة، وماذا كان ال�قت اأط�ل لدى العبا�ش ي حن اأن ال�رعة 
العبا�ش  مرقد  ي  الدين  ورجل  اح�سن  مرقد  ي  الدين  لرجل  الإمائية 
اح�سن كانت  الزيارة عند  اإن  مبت�سمًا:  امحافظ  اأجابني  كانت واحدة. 
�سنيًا.  العزاوي  ال�زير جا�سم  بان  ال�سنة لأننا كنا نظن  بام�سلمن  خا�سة 
وعندما قيل لنا باأنه م�سلم �سيعي، اآثرنا جعل زيارتكم لاإمام العبا�ش زيارة 

كاملة تت�سمن كافة الأدعية وال�سل�ات بدون اخت�سار! 
وبعد لقائنا باأع�ساء غرفة جارة كرباء واأعيان امدينة وكبار م�ظفي 
و�سلنا  النجف،  مدينة  لزيارة  امحافظ  معية  كرباء  غادرنا  امحافظة، 
اإى النجف ظهراً. وت�جهنا ف�راً لزيارة مرقد الإمام علي، كما تق�سي 
الزيارة  مرا�سم  الر�سمية. كانت  الزيارات  مثل هذه  الأ�س�ل ي  بذلك 
عند  ق�سيناه  الذي  ال�قت  من  اأط�ل  وقتا  ا�ستغرقت  كاملة.  وادعيتها 

الإمامن اح�سن والعبا�ش!
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بزيارة  واأنا،  كرباء  حافظ  العزاوي،  الثاثة:  نحن  قمنا  ذلك  بعد 
ال�قت  ذلك  ي  الأعلى  ال�سيعي  الديني  امرجع  احكيم،  ح�سن  ال�سيد 
مت�ا�سعا  جدا،  ب�سيطا  م�سكنه  كان  ومقرحاته.  طلباته  على  لل�ق�ف 
يعك�ش معام الزهد والتق�سف اإى حد كبر. جل�سنا على الأر�ش التي 
امت�ا�سعة. نقلت  الهادئة  ال�سخ�سية  افر�سها باح�ران. نتحدث لهذه 
الدفاع  وقفه ي  الذي  للم�قف  و�سكره  اجمه�رية  رئي�ش  حيات  اإليه 
من  عارف  حمد  ال�سام  عبد  طلب  عندما   1964 عام  البعثين  عن 
احكيم اإ�سدار فت�ى يعلن فيها كفر البعثين واإحادهم. ا�ستف�رت من 
اأية طلبات يطلب مني عر�سها على  اإذا كانت لديه  ال�سيد احكيم عما 
لنا  الن�سح  اإ�سداء  �س�ى  طلب  اأي  له  لي�ش  باأن  فرد  اجمه�رية،  رئي�ش 
ب�رورة التم�سك بتعاليم الدين احنيف والعف� عن ال�سجناء ال�سيا�سين. 
وان رجاءه ال�حيد ه� الإفراج عن رئي�ش ال�زراء ال�سابق طاهر يحيى 

التكريتي، والعف� عما �سلف.
النجف حيث كان ي  قائمقامية  مبنى  اإى  ت�جهنا  اللقاء،  بعد هذا 
األقيت  القائمقامية.  انتظارنا جمع غفر من جار امدينة وكبار م�ظفي 
وال�ستقبال،  ال�سيافة  ح�سن  لهم  �ساكرا  ق�سرة  كلمة  احا�رين  على 
م�ؤكداً حر�ش احك�مة اجديدة بالإ�راع ي بناء الطرق وام�ساريع. اإى 
العزاوي  جا�سم  حدث  ثم  امعه�د.  »الإن�سائي«  الكام  من  ذلك  غر 
والركة  القادم  اخر  وعن  الزراعي  والإ�ساح  الزراعية  ام�ساريع  عن 
امت�سارعة. واعتقد بان كامي وكام العزاوي م يجد اأي اأذن �ساغية 
بن  من  �ساب  انرى  امناق�سة،  باب  فتحنا  عندما  اإذ  احا�رين.  لدى 
احا�رين ليق�ل: يا معاي ال�زيرين.. كامكما جميل وجيد.. ووع�د 
�ريحة..  كلمة  لكما  اأق�ل  دع�ي  ولكن  ومتازة..  جيدة  احك�مة 
احك�مات  ختلف  من  الكام  هذا  مثل  �سمع�ا  قد  النجف  اأهاي  اإن 
وط�يلة..  عري�سة  م�ساريع  عن  مع�س�لة  وع�دا  �سمعنا  لقد  ال�سابقة.. 
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ولكن منذ عام 1963 وحتى الي�م م تف احك�مة ب�ع�دها.. فجامعة 
الك�فة م تزل قيد الدرا�سة.. ومعمل جميع ال�سيارات م يغادر ردهات 
وزارة ال�سناعة.. وم�روع الطريق الري بن النجف وال�سع�دية لزال 

ي مراحل التخطيط الأولية ي وزارة الأ�سغال منذ عام 1956. 
بجامعة  �سخ�سيا  �سمعت  قد  اأكن  م  اإذ  ال�ساب.  اأحرجني هذا  لقد 
اأعددت  قد  اكن  وم  الري.  الطريق  اأو  ال�سيارات  معمل  اأو  الك�فة 
واأجبي »الي�مي« ي وزارة التخطيط ا�ستعداداً لهذه الزيارة لذلك جاء 
و�ساأنقل  النجف  اأهل  بطلبات  ع�دتي  بعد  ف�را  �ساأنظر  باأنني  ج�ابي 

حياتهم ورغباتهم للقيادة.
غادرنا النجف عائدين اإى بغداد. وي الطريق قلت لزميلي جا�سم 
العزاوي باأنني �س�ف ل اأزور اأية حافظة اأو مدينة بعد الي�م اإل بعد ح�سر 

كامل ودرا�سة �ساملة عن كل حافظة وم�ساريعها. 

التقرير الذي اأزعج البكر
اأ�سب�ع من ع�دتي من زيارة كرباء والنجف ات�سل بي اأحمد  بعد 
اأو�ساعها  لدرا�سة  احلة  مدينة  بزيارة  القيام  مني  وطلب  البكر،  ح�سن 

وتقدم تقرير مف�سل له عن احتياجات امدينة، وبال�رعة اممكنة. 

ي  الفنية  الدوائر  روؤ�ساء  مع  اجتماعا  عقدت  الزيارة،  اأبداأ  اأن  قبل 
وزارة التخطيط ل��سع برنامج لزيارة جميع امحافظات العراقية مبتدئن 
باحلة، وطلبت منهم اإعداد خا�سة عن ال��سع العام لكل حافظة مع 
قائمة تف�سيلية بام�ساريع القت�سادية امزمع البدء بها ي كل واحدة منها. 
وبعد اأيام قليلة، اجهت لزيارة مدينة احلة، يرافقني بع�ش امدراء العامن 
من وزارة التخطيط وي جعبتنا التقارير الازمة عن م�ساريع تلك امدينة.
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وكبار  حافظها  مع  وحدثنا  امدينة  خاله  تفقدنا  كاما  ي�ما  ق�سينا 
م�ظفيها واأع�ساء غرفة جارتها. وجمعنا اآراءهم وطلباتهم. وي الي�م 
التقينا خاله  التاي ت�جهنا اإى مدينة الرمادي وق�سينا فيها ي�ما كاما 

بامحافظ والتجار وتفقدنا ام�ساريع وعدنا اإى بغداد. 
وبداأت ي اإعداد تقريري لرئي�ش اجمه�رية، وحتى ل ي�سيع جهدنا، 
فقد قررت اإعداد ثاثة تقارير: الأول عن كرباء والنجف، الثاي عن 
اإى  الثاثة  التقارير  اأر�سلت  والرمادي.  الفل�جة  عن  والثالث  احلة، 
اأحمد ح�سن البكر. ومر اأ�سب�ع.. ثم ثاثة اأ�سابيع.. فاأ�سب�ع رابع دون 
اأن اأ�سمع اأي رد فعل من البكر. ودون اأن يت�سل بي البكر كعادته كل 
ي�م لا�ستف�سار عن هذا ام�روع اأو تلك الق�سية. ات�سلت برئي�ش دي�ان 
رئا�سة اجمه�رية يحيى يا�سن، اأطلب منه حديد م�عد مقابلة الرئي�ش. 
ومر اأ�سب�ع اآخر دون اأن يحدد م�عداً. وبعد خم�سة اأ�سابيع تقريبًا، عقد 
جل�ش التخطيط اجتماعًا. وكان �سالح مهدي عما�ش ه� الذي يراأ�ش 
اأخرت عما�ش م��س�ع  البكر.  نيابة عن  التخطيط  اجتماعات جل�ش 
التخطيط.  جل�ش  على  عر�سها  يرغب  كان  اذا  وعما  الثاثة  التقارير 
التفت اإي عما�ش مقرحا تاأجيل م��س�ع التقارير حن بحثها مع البكر. 
 ولكن التقارير مع الرئي�ش منذ اأ�سابيع.. وه� الذي اأوعز باإعدادها.. 

فلماذا التاأخر؟ 
وهنا هم�ش عما�ش ي اأذي قائًا اأن الرئي�ش متع�ش بع�ش ال�سيء من 
تقريريك عن كرباء واحلة لحت�ائهما على »روح طائفية«.  فح�ى 
الرمادي؟  مدينة  عن  تقريري  عن  وماذا  البائ�ش.  الكام  لهذا  ده�ست 
تت�سمن  م  الثاثة  التقارير  اإن  وكرباء.  احلة  لتقريري  مامًا  م�سابه  انه 
طلبات  �س�ى  »روح«  اأي  يكتنفها  وم  حددة.  »مقرحات«  �س�ى 
الكادر  الث�رة من بن �سف�ف  قيادة  امعينن من قبل جل�ش  امحافظن 
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الذي  غ�ي  القره  ال�هاب  عبد  كرباء  حافظ  با�ستثناء  امتقدم،  احزبي 
عن لزمالته للبكر.

بان »ال�سايب«(*) يحبك  البكر والق�ل  حاول عما�ش ترير م�قف 
ويحرمك كثرا ول يريدك اأن تقع ي متاهات طلبات امحافظات والتي 

قد تف�ر بان احك�مة قد اأهملت امناطق ال�سيعية.
من  هدى  اأب��ا  يا  واأن��ت  اأن��ا  األ�ست  احك�مة..  هي  من  عجيب! 
الث�رة  قيادة  جل�ش  على  مقت�رة  احك�مة  تعترون  اأنكم  اأم  اأع�سائها؟ 
وبع�ش ال�زراء فقط؟.. اإ�سافة اإى ذلك فنحن حك�مة جديدة م م�ش 
اإهمال  هنالك  كان  فاإذا  معدودة  اأ�سابيع  �س�ى  ال�سلطة  ت�سلمها  على 
على  يقع  الل�م  فان  تقاريري..  ي  اإليه  اأ�رت  كما  امحافظات  لبع�ش 

احك�مات التي �سبقتنا. 
مجل�ش  ال�سابقة  اجل�سة  ي  اأ�رت  الذي  هدى،  اأبا  يا  اأنت  األ�ست 
التخطيط اإى �س�ء الت�زيع اجغراي م�ساريع اخطة القت�سادية.. وكيف 
تف�ر ي مثًا بناء معمل لتكرير ال�سكر اخام ي مدينة ام��سل ي اأق�سى 
ميناء  اخام عن طريق  ال�سكر  ي�ست�رد  الذي  ال�قت  العراق، ي  �سمال 
الب�رة.. اأم يكن منطقيا اإقامة ذلك امعمل ي الب�رة اأو العمارة لن�فر 

على اأنف�سنا نفقات النقل من اجن�ب اإى ال�سمال وبالعك�ش؟

)*( – كانت كلمة »ال�سايب« تطلق على البكر باعتباره اأكر اأع�ساء القيادة �سنًا، بينما 
كان نائبه عما�ش يكنى با�سم ابنته الكرى.
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الف�شل الثامن
بن باري�س ولندن ومقاطعة الب�شائع ااأمريكية

باري�س
ي �سهر ن�فمر )ت�رين الثاي( 1968 ات�سل بي وزير اخارجية عبد 
الكرم ال�سيخلي )وكان ع�س�ا ي جل�ش قيادة الث�رة والقيادتن الق�مية 
والقطرية( ليخري باأن دع�ة �ست�جه ي لزيارة فرن�سا، م�ؤكدا �رورة 
قب�ل الدع�ة وال�سفر اإى باري�ش لت�سليم ر�سالة اإى اجرال ديغ�ل رئي�ش 

اجمه�رية الفرن�سية اآنذاك.

لرئي�ش  �سبق  وقد  جيدة  الفرن�سية  العراقية –  العاقات  كانت 
اجمه�رية ال�سابق عبد الرحمن عارف اأن زار فرن�سا على راأ�ش وفد 
كبر ووقع عدداً من التفاقيات الثنائية بن البلدين. ولكي ت�ستمر تلك 
العاقات وتت�طد، فقد ارتاأى جل�ش قيادة الث�رة �رورة اإر�سال وفد 
اقره  الذي  الجاه  بان  الأيام  اأثبتت  وقد  لفرن�سا.  عال  م�ست�ى  على 
جل�ش قيادة الث�رة ي ت�طيد العاقات مع فرن�سا، قد اأثمر ب�سكل جيد 
اأثناء احرب العراقية –  اأو  �س�اء بعد تاأميم النفط العراقي عام 1972 

الإيرانية. 

الفرن�سي  ال�سفر  زاري  ال�سيخلي،  الكرم  عبد  مكامة  من  اأيام  بعد 
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وفد  ت�سكيل  م  فر�سة.  باأقرب  فرن�سا  لزيارة  ي  الدع�ة  ووجه  ببغداد 
ر�سمي برئا�ستي وع�س�ية كل من: 

– خالد مكي الها�سمي – وزير ال�سناعة 

– العقيد �سفيق الدراجي – اأمن ال�ر العام مجل�ش قيادة الث�رة
– امهند�ش �سباح كجه جي – امدير العام للدائرة ال�سناعية ب�زارة 

التخطيط
الت�سميم  لدائرة  العام  امدير  باباجان –  ال�هاب  عبد  امهند�ش   –

والإن�ساء ال�سناعي ب�زارة ال�سناعة. 
 ،1968 الأول(  )كان�ن  دي�سمر  �سهر  من  الثاي  الأ�سب�ع  ي 
اأحمد ح�سن  امرافق ي بغداد حامًا ر�سالة خطية من  غادرت وال�فد 
ا�سطحبني  ل��س�ي،  التاي  الي�م  م�ساء  وي  ديغ�ل.  للجرال  البكر 
اخارجية  وزير  مقابلة  بباري�ش  �سفارتنا  ي  العراقي  بالأعمال  القائم 
واإ�سابته  ديغ�ل  �سحة  لت�عك  نظراً  اإليه  الر�سالة  وت�سليم  الفرن�سي.. 
بالأنفل�نزا. دامت امقابلة زهاء ال�ساعة، �رحت خالها لل�زير م�قف 
احك�مة العراقية اجديد من فرن�سا ورغبتها الأكيدة ي ا�ستمرار التعاون 
البلدين. وقد  والثقاي بن  التجاري  التبادل  العاقات وزيادة  وت�طيد 
اإن العراق يرغب ي ت�س�ية جميع ام�سكات  اأكدت لل�زير الفرن�سي 
قامت  التي  الفرن�سية  وال�ركات  العراقية  احك�مة  بن  امعلقة  امالية 
بتنفيذ بع�ش ام�ساريع ي العراق، وهي م�ساكل مالية كان العراق ماطل 
ي ت�س�يتها ومتنع عن دفع م�ستحقات امقاولن لأ�سباب »فنية« دون اأن 
ي�سع ي اعتباره الآثار ال�سيا�سية التي قد تنجم عن مثل هذه احالت. 
وكما �سيت�سح فيما بعد. فاأن هذه ام�ساكل قد �س�يت عام 1972 بعد 
الزيارة التي قام بها �سدام ح�سن لفرن�سا، وخ�لت التفاو�ش ب�ساأنها مع 

جي�سكار دي�ستان الذي كان وزيرا للمالية اآنذاك.
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وعندما انتهت امقابلة مع ال�زير الفرن�سي، هم بال�ق�ف م�سافحتي. 
ويبدو انه قد �سغط على م�سند الكر�سي الذي كان يجل�ش عليه ب�سكل 
اإى  و�س�له  وقبل  الر�ش.  على  ال�زير  و�سقط  ك�ره  اإى  اأدى  عنيف 
الدم  و�سال  راأ�سه.  �سج  ارتطامًا  مكتبه  بحافة  ارتطمت جبهته  الأر�ش 
معلقًا:  وقال  الفرن�سي  ال�زير  اعتدل  اإليه.  حملتها  التي  الر�سالة  على 
�ساأخر ديغ�ل بحقيقة الدم الذي �سال على الر�سالة وانه دم فرن�سي. ول 

دخل للعراق به. 
ذهبت اإى الفندق الذي ا�ست�سافتنا احك�مة الفرن�سية فيه، والتقيت 
بع�س�ي ال�فد خالد مكي الها�سمي و�سفيق الدراجي. كانت ال�ساعة قد 
التا�سعة م�ساء. قررنا التج�ل بع�ش ال�قت ي �س�ارع باري�ش،  قاربت 
جل�سنا  ال�سانزليزيه.  �سارع  على  مطل  قريب  مقهى  اإى  اجهنا  حيث 
هناك نتجاذب اأطراف احديث. بعد �ساعتن من ال�قت، غادرنا امقهى 

عائدين اإى الفندق.
ي �سارع خلفي قرب الفندق، كانت هناك �سيارة �سغرة تقف على 
وقف  احارة.  القبل  يتبادلن  و�سابة  �ساب  داخلها  ي  الطريق.  جانب 
خالد مكي الها�سمي متفرجا على هذا ام�سهد معلقا بانه ل� ح�سل مثل 
ذلك ي بغداد لقامت القيامة وكتبت التقارير احزبية ولذهب ال�ساب 
ال�ساب  التفت  الها�سمي كامه حتى  اأكمل  اأن  ي »�ستن داهية«. وما 
اإلينا، وتف�ه بعبارات فرن�سية م نفهمها. وح�سبنا اأن ال�ساب ي�ؤنبنا على 
وق�فنا للتفرج عليه وعلى الفاتنة اح�سناء بج�اره. م�سينا ب�سع خط�ات، 
غر اأن ال�ساب خرج من �سيارته وبلغة الإ�سارات فهمنا منه اأن ال�سيارة 
عاطلة من �سدة الرد ويريدنا اأن ندفعها اإى الأمام. ا�ستجبنا لطلبه وطلب 
اح�سناء وقمنا نحن الثاثة بدفع ال�سيارة م�سافة لي�ست بالق�سرة وال�ساب 
يحاول ت�سغيلها بيد ويحت�سن رفيقته اح�سناء باليد الأخرى. وهنا علق 
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�سفيق الدراجي قائا: »هل يعلم هذا ال�ساب اللعن بان ثاثة من كبار 
رجال الدولة العراقية يدفع�ن �سيارته؟ فاأجابه الها�سمي: »واه ل� كان 
يعلم بان البعثين هم الذين يدفع�ن ال�سيارة لركها وهرب لي�سلم على 
حاله وفتاته«. على اأية حال قبل اأن يقف ال�ساب على »ه�ية الدافعن« 

ا�ستغلت �سيارته. وذهب م�رعا حت�سنا ال�سقراء. 

لندن
ق�سينا ي باري�ش ب�سعة اأيام. ت�سلمنا خالها برقية من وزارة اخارجية 
ي بغداد تطلب منا الت�جه اإى لندن تلبية لدع�ة عاجلة اإلينا من احك�مة 
الريطانية. م يكن لدي علم م�سبق بالدع�ة. وم يكن وزير اخارجية قد 
اأخري بها، اأو على الأقل م اكن اأنا اعلم بها. ات�سلت هاتفيا ب�سفرنا 
ي لندن ال�سيد كاظم اخلف م�ستف�راً عن طبيعة هذه الدع�ة والداعي 
لها. فكان اج�اب اإنها دع�ة عاجلة من وزير اخارجية الريطاي مايكل 

�ستي�ارت. 
و�سلنا اإى لندن ي 15 دي�سمر )كان�ن الأول( وا�ست�سافتنا احك�مة 
ال�سفر  اأخري  و�س�لنا  ي�م  م�ساء  وي  ال�ساف�ي.  فندق  ي  الريطانية 
اخلف، بان الزيارة تاأتي بناء على طلب من احك�مة الريطانية ورغبتها 
اجتماعا  الزيارة  برنامج  ت�سمن  العراق.  ي  اجدد  ام�س�ؤولن  لقاء  ي 
ب�زير اخارجية الريطاي مايكل �ستي�ارت )من حزب العمال( ولقاءات 
اأخرى مع مثلي �ركة نفط العراق )الريطانية(. ي ال�ساعة العا�رة من 
و�سفيق  الها�سمي  مكي  وخالد  ذهبت  ل��س�لنا،  التاي  الي�م  �سباح 
الدراجي، يرافقنا ال�سيد كاظم اخلف، اإى وزارة اخارجية الريطانية. 
ا�ستقبلنا ال�زير مكتبة ورحب بنا. ويبدو انه كان على اإمام ل باأ�ش به عن 
م  انه  غر  م�ستقبلهم،  يك�ن  وقد  ما�سيهم، حا�رهم،  ال�فد،  اأع�ساء 

ي�ر اإى ذلك. اإذ اقت�رت عباراته على اما�سي واحا�ر. 



-137-

الريطانية،  العراقية  العاقات  عن  الريطاي  اخارجية  وزير  حدث 
من  اعراها  ما  ومعاجة  بت�طيدها  اجالة  �ساحبة  حك�مة  رغبة  وعن 
فت�ر. واأ�سار من طرف خفي اإى �رورة �سد الثغرات التي اأحدثها عبد 
 )80( رقم  القان�ن  عن  تامة  ومعرفة  باإ�سهاب  وحدث  قا�سم.  الكرم 
الذي كان قد �سدر اأيام قا�سم، وه� القان�ن الذي مت م�جبه �سيطرة 
احك�مة العراقية على معظم الأرا�سي التي كانت حت �سيطرة �ركات 

النفط الأجنبية العاملة ي العراق. 
عما  وت�ساءل  الريطاي  ال�زير  التفت  اجتماعنا،  نختتم  اأن  وقبل 
وزرائه.  لرئي�ش  لينقلها  اإبدائها  ن�د  ماحظة  اأو  تعليق  لدينا  كان  اإذا 
ووعدته  حددة  ماحظات  لدي  لي�ست  لل�فد  كرئي�ش  باأنني  اأجبته 
اأبداها اإى رئي�ش اجمه�رية  باأنني �ساأنقل اماحظات والرغبات التي 
ي  جديدة  �سفحة  فتح  يريد  بدوره  العراق  بان  له  م�ؤكداً  العراقية، 

العاقات بن البلدين.
بان  الريطاي،  لل�زير  ليق�ل  الها�سمي  مكي  خالد  انرى  وهنا 
للمعارف  الريطانية  بام��س�عة  يتعلق  ي�سجله،  اأن  ي�د  احتجاجا  لديه 
زعيم  وعن  العراق  ي  الأكراد  ح�ل  فيها  ورد  وما  )الإن�سكل�بيديا( 
اإقامة وطن  احركة الكردية اما م�سطفى الرزاي ومطامح الأكراد ي 
ق�مي لهم امتدادا جمه�رية مهاباد، ولأنهم – اأي الأكراد – ي�سكل�ن 
ن�سبة ل ي�ستهان بها من �سكان العراق. وا�ستمر الها�سمي ي الق�ل بان 
ما ورد ي ام��س�عة الريطانية من الق�ل بان الرزاي ه� زعيم ثائر، اإما 

ه� انحياز للحركة الكردية وم�قف معاد للعراق! 
وبكل برود، اأجاب ال�زير الريطاي م��سحًا: »اإن الإن�سكل�بيديا 
للحك�مة  ولي�ش  ومعرفة..  معارف  م��س�عة  هي  اإم��ا  الريطانية، 
الريطانية �سلطة ي حذف اأو اإ�سافة معل�مات للم�ؤلفات التي ت�سدر.. 
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فريطانيا بلد دمقراطي.. وم�سكنا بامبادئ الدمقراطية ل ي�سمح لنا اأبدا 
اإماء رغبة احك�مة على دور الن�ر وم�ؤ�س�ساته.«.

»األ  قائًا:  قاطعه  اإذ  �ستي�ارت.  مايكل  قاله  ما  الها�سمي  يقتنع  م 
ت�ستطيع احك�مة الريطانية اأو وزير الإعام الريطاي ت�سحيح ما ورد 

ي الإن�سكل�بيديا ح�ل احركة الكردية؟ 

»كا.. اأجاب ال�زير.. ل ن�ستطيع التدخل ي �س�ؤون م�ؤ�س�سة عريقة 
مثل ام�ؤ�س�سة التي تت�ى اإعداد الإن�سكل�بيديا. ول اأية م�ؤ�س�سة اأخرى. 
ثم انه لي�ش ي بريطانيا وزارة لاإعام كما ه� احال ي بلدان اأخرى 
مثل بلدكم. الإعام ي بريطانيا ه� الرقيب على احك�مة وان و�سائله 

من اإذاعة وتلفزي�ن و�سحافة هي ل�سان امجتمع. ولي�ش احك�مة«. 

تدخل  وهنا  العريية.  باللغة  الها�سمي  تعليق  جاء  عجيب!  اأمر  هذا 
خالد  كاد  ورطة  من  واأنقذنا  الدبل�ما�سية  بلباقته  اخلف  كاظم  ال�سفر 

الها�سمي اأن ي�قعنا فيها. 

انتهت امقابلة. غادرنا مكتب ال�زير مت�جهن ل�سياراتنا والها�سمي 
اإذا كان �سحيحًا من اأن  يت�ساءل ويلح على كاظم اخلف بت�ساوؤله عما 
احك�مة الريطانية – بكل جروتها وق�تها ال�ستعمارية – ل ت�ستطيع 
تغير ما ه� مذك�ر ي الإن�سكل�بيديا نزول عند رغبة الث�رة واحزب 

القائد!

ركن –  �سابط  وه�  الها�سمي –  مكي  خالد  اأن  اأق�ل،  وللحقيقة 
طيبة  ال�سذاجة.  حد  اإى  اأحيانا  ت�سل  التي  القلب  بطيبة  يت�سم  �سخ�ش 
مقرنة بقلة ال�سر واآنية امزاج، تلك الآنية التي حتاج من الطرف امقابل 

الكثر من ال�سر والدبل�ما�سية. 
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)الريطانية(،  العراق  نفط  �ركة  مثل  كان  الي�م،  نف�ش  ع�ر  ي 
العراقية  العاقات بن احك�مة  لبحث  منفردا  بي  قد طلب الجتماع 
ما  م�سبق  علم  اأي  لدي  يكن  م  العراق.  ي  العاملة  النفط  و�ركات 
حك�متي.  من  حددة  تعليمات  لدي  تكن  وم  الجتماع،  ي  �سيدور 
الها�سمي،  مكي  خالد  من  الجتماع كا  ي�سم  اأن  اقرحت  فقد  لهذا 
اأن نعقد نحن  اأي�سا  �سفيق الدراجي وال�سفر كاظم اخلف، واقرحت 
اجانب العراقي اجتماعا فيما بيننا لنن�سق احديث والتفاق على كيفية 
امناق�سة ي حالة طرح مثل ال�ركة اأم�را تخرج عن نطاق اخت�سا�سنا اأو 
اخ��ش ي نقاط حددة م نكن نحن مهيئن مناق�ستها. واقرحت اأي�سا 
اأن اأق�م اأنا باإدارة الجتماع والتحدث با�سم ال�فد العراقي، ورج�ت 
اإى  ال�سفر برجمته  يق�م  ثم  العربية،  باللغة  اأن يك�ن حديثه  الها�سمي 
الإنكليزية نظراً لعدم مكن الها�سمي من اللغة النكليزية بعك�ش �سفيق 

الدراجي.
كان هدي من هذا القراح، اإعطاء فر�سة لل�سفر العراقي لتدارك 
اأم�ر جانبية كما  اأراد طرح  ل�  اإحراج  الها�سمي من  به  ي�قعنا  ما قد 
اأيدنى �سفيق الدراجي. وم ي�افق  فعل مع وزير اخارجية الريطاي. 
الراأي  لبيان  بغداد  اإى  برقية  اإر�سال  الأمر مقرحا  بادئ  الها�سمي ي 
اإى  برقية  اإر�سال  اقراح  اإن  وطبيعي  امحددة.  التعليمات  واإ�سدار 
اأ�سباب، اأهمها فرق ال�قت بن  بغداد، م يكن بال�سيء العملي لعدة 
والت�جيهات  التعليمات  و�س�ل  ي�سمن  الذي  من  ثم  وبغداد.  لندن 
ي نف�ش الي�م، فهذا اأمر يتطلب اجتماع القيادة وفنيي وزارة النفط 
اإى غر ذلك من عنا�ر التهيئة والإعداد. وبعد جهد ونقا�ش. اقرح 
برجمة  ال�سفر  ويق�م  العربية  باللغة  جميعا  نتحدث  اأن  الها�سمي 

كامنا. 
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اجتماعا  لي�ش  النفط  �ركات  مثل  مع  اللقاء  باأن  الها�سمي  اأقنعنا 
ر�سميا بن روؤ�ساء دول بحيث يقت�سي الرت�ك�ل اأن يتحدث كل بلغته. 
م�ساألة ب�سيطة، لقاء جاملة اأو ا�ستطاع. فا نحن �سنفاو�ش �ركة النفط، 
ال�ركة  مثل  اإن  اعتقادي  وكل  معنا.  مفاو�سات  �ستدخل  ال�ركة  ول 
يريد اأن يطلع ب�س�رة عامة على م�قفنا م�ستقبا من العاقة بن ال�ركة 
وبن احك�مة العراقية. لذلك دع�نا نتجنب التعقيد وت�سخيم الأم�ر. 

وهكذا كان.
التقينا مثل ال�ركة وحدثنا ب�سكل عام. واأ�سبعناه كاما عقائديا ح�ل 
نر  التحرر وال�ستقال من  نح�  النامية  ال�سع�ب  ال�ستعمار وتطلعات 
ال�ركات الحتكارية! اى احد الذي اعتقدنا فيه اإن مثل ال�ركة �سيغادر 
الجتماع وه� متعاطف مع عقيدتنا ي الن�سال من اأجل التقدم والرخاء! 

كيف قاطعنا الب�شائع ااأمريكية 
اجمه�رية  لرئي�ش  تقريرا  قدمت  ولندن،  باري�ش  من  ع�دتنا  بعد 
التعاون  لزيادة  العملية  امقرحات  بع�ش  مبينًا  ونتائجها  الزيارة  ح�ل 
بن العراق وفرن�سا وبريطانيا. مع التاأكيد على �رورة ت�طيد العاقات 

العراقية – الفرن�سية وفتح اأب�اب التجارة مع باري�ش. 
البكر،  ح�سن  اأحمد  اإى  التقرير  اإر�سال  من  تقريبا  اأ�سب�ع  بعد 
ا�ستدعاي مقابلته ي الق�ر اجمه�ري على اأن يك�ن اللقاء بعد التا�سعة 
م�ساء. ذهبت اإى الق�ر. وجل�سنا نحن الثنن، البكر واأنا. اأبدى البكر 
كان  والتي  الفرن�سية  العراقية –  العاقات  ح�ل  مقرحاتي  اهتماما 
بع�ش  مع  امعلقة  امالية  ام�ساكل  حل  ي  الإ�راع  �رورة  �سمنها  من 
الذي  التقرير  يت�سفح  ثم عاد  برهة.  البكر  الفرن�سية. �سكت  ال�ركات 

رفعته اإليه. خلع نظارته. والتفت اإي قائا: 
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 دكت�ر اأنا و�سدام ح�سن نريد منك اأن تدر�ش م��س�عا اآخر ه�: 
كيف نلغي امقاطعة التجارية مع اأمريكا بدون اأن يحدث هذا الإلغاء اأي 
رد فعل �سلبي ي �سف�ف احزب.. فاأنت تعرف اإن اأكر البعثين هم من 
ال�سباب امتحم�ش.. ل يفهم من اأم�ر ال�سيا�سة الدولية �سيئا.. اأريد اأن 

الغي امقاطعة ب�سكل هادئ.. هل لديك مقرحات؟ 
كان الطلب مفاجئًا. م اأ�ستطع تقدم مقرحات اآنية له. ثم اإن الأمر 
هذه  له  اأبديت  وعندما  التخطيط.  ل�زير  ولي�ش  القت�ساد  ل�زير  يع�د 
البلد.. اذهب  التخطيط ه� تخطيط  البكر. وقال:  اماحظة. �سحك 
به  تخر  اأن  دون  امقاطعة  ح�ل  تقريراً  ي  وقدم  الأمر  لهذا  وخطط 
اأو ثاثة..  اأحدا.. اكتبه بخط يدك.. ول حاجة لطباعته.. بعد ي�من 
اإ�سدار »تعليمات« من  فيه  اليد – اأقرح  تقريراً – بخط  للبكر  قدمت 
جنة التم�ين العليا )التي اأ�سبحت فيما بعد جل�ش تنظيم التجارة( نلغي 
م�جبها مقاطعة الب�سائع الأمريكية. ومن اأجل األ حدث تلك التعليمات 
بلبلة عقائدية ي �سف�ف احزب ونتهم بالعمالة واخيانة واجا�س��سية، 

فقد اقرحت اأن يك�ن ن�ش التعليمات كاآلتي: 
»بناء على مقت�سيات ام�سلحة العامة ونظراً ل�ستمرار اأمريكا ي �سيا�ستها 
العدوانية �سد مطامح الأمة العربية، فقد قررت جنة التم�ين العليا ما يلي: 

1 – ا�ستمرار مقاطعة الب�سائع الأمريكية.
2 – ي�ستثنى من اأحكام الفقرة )1( اأعاه البن�د من كذا اإى كذا من 
من التعليمات   ) 2( الفقرة  اإن  وال�اقع  الدولية.  التجارة  ت�سنيف  بن�د 
ا�ستثنت ما يقارب من 90% من الب�سائع الأمريكية من اأحكام امقاطعة. 
احزبي  الكادر  وبقي  القت�ساد.  وزير  بت�قيع  التعليمات  �سدرت 

معتقداً اأن مقاطعة اأمريكا وب�سائعها م�ستمرة.
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الف�شل التا�شع
جمال عبد النا�ر... والبعث

النا�ر، عاقات مكن  البعث بجمال عبد  م تكن عاقات حزب 
الذي  النا�ر ه�  باأن عبد  يعتقد  العراقي كان  البعث  باح�سنة.  و�سفها 
�ساهم ي اإزاحته عن احكم عام 1963 م�ستغا اخافات الداخلية التي 

حدثت ي �سف�ف القيادة اآنذاك. 
وم يكن عبد النا�ر – ه� الأخر – ياأمن جانب البعثين، وب�سكل 
اأحمد  الذي وقعه معه  ال�حدة  ميثاق  بعد عام 1963، وف�سل  خا�ش 

ح�سن البكر ي 17 اإبريل )ني�سان( عام 1963.
التهامات  ت�جه  ام�رية  الإع��ام  واأجهزة   ،1963 عام  ومنذ 
لهذا،  البكر.  ل�سخ�ش  وبالأخ�ش  العراقي،  البعث  لقيادة  امختلفة 
فان البعث عند ا�ستامه احكم ي العراق عام 1968، كان يتجنب 
بغداد  ي  ام�رية  ال�سفارة  ن�ساطات  ويراقب  م�ر.  مع  ال�سطدام 

ب�سكل م�ستمر.
وكنت األحظ على البكر، مظاهر عدم الرتياح كلما ورد ا�سم عبد 
النا�ر. ومع ذلك فانه كان يريد ال�ق�ف على ن�اياه. ولهذا فقد اقرح 
علي، ي اإحدى لقاءاتنا ام�سائية، افتعال �سفرة ر�سمية م�ر ومقابلة عبد 

النا�ر لتقييم م�قفه من العراق ومنه �سخ�سيا. 
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للقاهرة  ر�سمية  بزيارة  قيامي  البكر  اقرح   ،1969 )م�ز(  ي�لي�  وي 
التخطيط  للعمل ي وزارة  ام�رين  والفنين  بع�ش اخراء  ا�ستقدام  بحجة 
وي اجهاز امركزي لاإح�ساء. وحت �ستار هذه احجة، اأحاول مقابلة عبد 
الزيارة  ترتيب  م  بغداد.  ي  اجديد  احكم  من  راأيه  على  لل�ق�ف  النا�ر 
بدع�ة وجهت ي من وزير التخطيط ام�ري اآنذاك الدكت�ر �سيد جاب اه.
�سافرت ي�م الأربعاء 20 اأغ�سط�ش )اآب( 1969 وي ذهني ثاثة 
ي  خراء  مع  التعاقد  اأولها  ام�رين.  ام�س�ؤولن  مع  اأبحثها  م�ا�سيع 
امجالت القت�سادية والإح�سائية، وثانيها، التفاق مع معهد التخطيط 

الق�مي لتدريب بع�ش م�ظفي وزارتنا، وثالثها، مقابلة عبد النا�ر. 
تنتقل  حيث  م�ر،  ي  الإج��ازات  �سهر  ه�  اأغ�سط�ش،  �سهر  اإن 
وقتها  النا�ر  عبد  وكان  الإ�سكندرية.  اإى  القاهرة  من  تقريبا  احك�مة 
ي الإ�سكندرية، ي منزله الر�سمي ي منطقة امعم�رة. ي الي�م التاي 
الل�اء  لاإح�ساء  امركزي  اجهاز  برئي�ش  التقيت  القاهرة  اإى  ل��س�ي 
ي  امتخ�س�سن  اخراء  لبع�ش  متطلباتنا  معه  وبحثت  ع�سكر،  جمال 
امن�ي  علي  الدكت�ر  ه�  بالذات،  معينا  ا�سمًا  له  وذكرت  الح�ساء، 

الذي كان زميا ي ي جامعة لندن.
قيد  ه�  امن�ي  الدكت�ر  اأن  واأخ��ري  ع�سكر.  الل�اء  ا�ستغرب 
الحتجاز نظراً مي�له الإ�سامية )الإخ�ان ام�سلمن( وانه اإذا كنت اأريد 

هذا ال�سخ�ش بالذات فالأف�سل مفاحة عبد النا�ر عند مقابلته. 
ام�ري،  الق�مي  التخطيط  معهد  عن  بام�س�ؤول  التقيت  ذلك  بعد 
وم التفاق على قيام امعهد بقب�ل جم�عة من م�ظفي وزارة التخطيط 
�س�ى  ذكرتها  التي  الثاثة  ام�ا�سيع  من  يبق  م  لتدريبهم.  العراقية 

ام��س�ع الثالث. مقابلة جمال عبد النا�ر. 
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التبا�س خابراتي
عبد  مقابلة  الإ�سكندرية  اإى  القاهرة  غادرت  اجمعة،  �سباح  ي 
النا�ر. ق�سيت الليلة ي فندق فل�سطن ي منطقة امنتزه. وي ال�سباح 
اإى م�سكن عبد  لرافقني  ال�سيد جاب اه  ام�ري  التخطيط  جاء وزير 
اأمنية  اإجراءات ومرا�سم  الظهر. وبعد  قبيل  ام�سكن  اإى  النا�ر. و�سلنا 
الب�ابة اخارجية. انتظرنا ي �سالة ال�ستقبال. ال�سالة تطل  م�سددة ي 

على البحر. ولكن الدار كانت ب�سيطة. مظاهر الب�ساطة ي كل �سيء.
وباأدب  �سب�رت.  النا�ر ماب�ش  قليلة، دخل علينا عبد  دقائق  بعد 
امن�سدة مع  يلعب كرة  لأنه كان  الدقائق،  لتلك  تاأخره  اعتذر عن  جم 

اأحد اأولده.
جل�سنا نتحدث. وبداأ عبد النا�ر ي�ساألني عن اأم�ر تع�د ل�سنة 1963 
عندما كان حزب البعث يحكم العراق. م يكن ي علم بام��س�عات 
التي ا�ستف�ر عنها. ولكي اأتدارك الأمر، �سارعت باإخباره باأنني ي ذلك 
العام م اأكن ي العراق. اإذ كنت طالبا ي جامعة لندن. وهنا �ساألني عبد 

النا�ر: 
– اأم تكن وزيراً للداخلية عام 1963؟ 

اأنذاك كان حازم ج�اد..  – كا يا �سيادة الرئي�ش.. وزير الداخلية 

لي�ش  فه� حتمًا  �سنًا من حازم،  اأ�سغر  ها�سم ولأنني  ا�سمي ج�اد  واأنا 
ابني. ل عاقة ي به من قريب اأو بعيد.. وهنا التفت عبد النا�ر اإى وزير 
اأعطته  قد  امخابرات(  )ويق�سد  امخت�سة  الأجهزة  ان  قائًا:  تخطيطه 
معل�مات خاطئة.. وفهمت من كامه باأن خابراته قدمت له تقريراً عن 
حازم ج�اد باعتباره ال�سخ�ش الذي �سيقابله.. وان امخابرات ام�رية 

قد التب�ش عليها الأمر فخلطت بن حازم ج�اد.. وج�اد ها�سم.
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اأوقعته فيه اجهزة خابراته. وقال عبد  �سحكنا لهذا اللتبا�ش الذي 
النا�ر معلقا: اإن امخابرات ي تقريرها م ت�سدق ي ال��سف اإل من 
نظارات(،  نلب�ش  واأنا  ج�اد  حازم  كانا،  اأن  )اأي  »النظارة«.  حيث 

ولكن احمد ه »جت �سليمة«. 
بداأت اأ�رح لعبد النا�ر طبيعة مهمتي ي م�ر وعن رغبة احك�مة 
العراقية ي ال�ستفادة من اخرات ام�رية واأملي ي م�افقته ال�سخ�سية 

باإطاق �راح الدكت�ر امن�ي. 
�سماعة  ورفع  الطلبات.  بجميع  بالغا  اهتماما  النا�ر  عبد  اأبدى 
الهاتف واأجرى ات�سالت مع »اجهات امخت�سة«، اآمراً باإطاق �راح 

امن�ي واإعارة خدماته للحك�مة العراقية.
واأوام��ره  النا�ر،  عبد  من  »الف�رية«  اللتفاتة  هذه  ذكرتني  لقد 
الهاتفية ما ماثلها ي العراق. القرار النهائي مهما �سغر ه� بيد �سخ�ش 
واحد: رئي�ش الدولة. حتى وان كان هذا القرار اإطاق �راح �سخ�ش 

معتقل.
اجهة التي تق�م بالعتقال، ملك �سلطة احجز والتعذيب. اأما اإطاق 
ال�راح، هي »منة« وف�سل  اإطاق  العتقال.  �سلطة  ملكه  فا  ال�راح 

كبر وعمل ح�سن ل بد اأن ياأتي من الرئي�ش! 
طائرات  والآخر  احن  بن  مر  كانت  امت�سل،  حديثنا  اأثناء  امهم، 
حربية ي �سماء ال�سكندرية، بع�سها على ارتفاع منخف�ش جداً وباأزيز 
مدو فن�سطر لقطع احديث حتى مر الطائرة. وكان عبد النا�ر يعتذر 
ببع�ش  تق�م  اج�ية  القطعات  اإن  ويق�ل  امدوية  الأ�س�ات  هذه  عن 

التدريبات الع�سكرية التي تتطلبها حرب ال�ستنزاف �سد ا�رائيل. 
العراق،  ي  اجديد  النظام  م��س�ع  ي  ودخلنا  احديث،  ا�ستمر 
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النا�ر  عبد  التعاون مع م�ر. كان  ام�ؤكدة ي  العراق  له رغبة  وبينت 
�ريحًا ي اإبداء خاوفه من قيادة حزب البعث بعد جربة 1963، ومنى 

اأن يك�ن احزب قد اأخذ در�سًا من تلك التجربة. 

طاي�س وبلطجي!
تناول ج�انب متعددة و�سخ�سيات  كان احديث ط�يا ومت�سعبا، 
البعث دقيقة،  قيادات  النا�ر عن بع�ش  كثرة. وكانت معل�مات عبد 
وبالأخ�ش البعثين الذين ق�س�ا فرة من الزمن ي القاهرة اأمثال �سالح 

مهدي عما�ش و�سدام ح�سن وعبد الكرم ال�سيخلي.
�ساألني عن �سدام ح�سن كثرا، وعن �سحة ال�ساعة التي مفادها ان 
وان  الث�رة،  قياد  لرئي�ش جل�ش  نائبا  يك�ن  اأن  مر�سحًا  يكن  �سدامًا م 
�سدام؟  اختيار  اأمر  ح�سل  فكيف  عما�ش،  مهدي  �سالح  كان  امر�سح 
هل هذه ب�ادر خافات ي القيادة العراقية، اأم مناورات جديدة لأحمد 

ح�سن البكر باعتباره قريبا ل�سدام؟ 
ذهلت! كيف يعرف عبد النا�ر هذه التفا�سيل الدقيقة عن اختيار 
امن�سب  لذلك  مر�سحا  كان  الذي  عما�ش  دون  النائب  من�سب  �سدام 
فعا. ي حن م يعرف باأن من �سيقابله ه� ج�اد ها�سم ولي�ش حازم 

ج�اد؟
نائب  من�سب  ح�سن  �سدام  اختيار  اأن  هي  معل�ماتي  اإن  له  قلت 
يكن  للث�رة وم  الأوى  الأيام  قد م ي  كان  الث�رة  قيادة  رئي�ش جل�ش 
�سالح عما�ش مر�سحا. قلت ذلك مع اإنني كنت اأعرف اأن احقيقة هي 

عك�ش ذلك.
احقيقة كانت اأن �سالح مهدي عما�ش، كان قد ر�سح من�سب النائب. 
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القيادة.  اأعمال  النائب كان مدرجا على جدول  اختيار  وان م��س�ع 
وي كل اجتماع كان ي�ؤجل بحث الأمر منعا لبع�ش اح�سا�سيات التي 

قد يثرها الع�سكري�ن من اأع�ساء القيادة، وخا�سة حردان التكريتي. 
وقد اأكد ي ي حينه اأحد اأع�ساء القيادة القطرية وجل�ش قيادة الث�رة 
باأن �سالح مهدي عما�ش، قد اأوفد اإى الأردن لتفقد القطعات الع�سكرية 
اأمر  القيادة  غيابه، وبحثت  البكر و�سدام  ا�ستغل  العراقية هنالك. وقد 

اختيار النائب. وم الت�س�يت »دمقراطيا«، وفاز �سدام ح�سن.
اأن  يبدو  ولكن  النا�ر.  لعبد  اأنكرتها  التي  احقيقة  تلك  كانت 
معل�ماته كانت دقيقة ح�ل هذا ام��س�ع اإى حد بعيد. وقد علق قائا: 
»اإن اختيار نائب رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة اأمر يع�د لاأخ�ة ي العراق، 

ولكن ال�اد �سدام.. اإحنا عارفين�.. ده طاي�ش.. وبلطجي«.  
وقبل انتهاء الزيارة طلب مني عبد النا�ر اإباغ حياته للرئي�ش البكر 
البزاز  الرحمن  وعبد  يحيى  طاهر  �راح  اإطاق  ي  بالإ�راع  ورجائه 
)رئي�سي ال�زراء ال�سابقن(، واإر�سالهما اإى القاهرة، ووعد انه ي حال 
اإر�سالهما اإى القاهرة فانه يتعهد �سخ�سيا بعدم قيامهما باأي ن�ساط معاد 

للبعثين.
م�سكنه  اخارجي  الباب  اإى  النا�ر  عبد  ورافقني  امقابلة.  انتهت 
وهممت م�سافحته م�دعا، غر انه ا�ست�قفني وت�ساءل: األ تريد التقاط 

بع�ش ال�س�ر التذكارية؟
– طبعا يا �سيادة الرئي�ش.. 

وهنا اأ�سار عبد النا�ر لحد مرافقيه لينادي على ام�س�ر الذي كان 
مت�اجدا ي امنزل. وبعد التقاط ال�س�ر التذكارية، ودعته م�ؤكداً له باأي 

�ساأنقل رغباته للحك�مة العراقية ولأحمد ح�سن البكر �سخ�سيًا. 
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غادرت الإ�سكندرية اإى القاهرة. ومنها اإى بغداد.. 
دار  ما  البكر لأخره  مقابلة  بغداد، ذهبت  ل��س�ي  التاي  الي�م  ي 
بيني وبن جمال عبد النا�ر. قلت للبكر، اإن انطباعي ال�سخ�سي، ه� 
اأن عبد النا�ر رجل خل�ش فيما يق�ل، وان نكبة حزيران )1967( قد 
علمته ه� الآخر در�سًا قا�سيًا. وانه فعا يريد عاقات طبيعية مع العراق 

بعيدة عن ام�ؤامرات. 
رئي�ش  نائب  اختيار  كيفية  عن  النا�ر  عبد  بحديث  البكر  اأخر  م 
جل�ش قيادة الث�رة لأنه م��س�ع قد يثر ح�سا�سيات نحن ي غنى عنها.
حتى  كامي،  من  انتهيت  اأن  وما  تعليق.  دون  ي�ستمع  البكر  كان 

بادري بال�س�ؤال:
– هل ت�سدق هذا الرجل؟ 

– نعم.. لقد وجدته رجا �سادقا. 
النا�ر  عبد  يريد  ماذا  ال�سيا�سة..  ي  خرة  وقليل  �ساب..  اأنت   –

اإطاق �راح طاهر يحيى والبزاز.. وماذا يريدهم ي القاهرة؟ 
قد يك�ن ذلك ن�عا من اللتزام الأدبي لرجلن عرفهما وعمل   –

معهما.. 
وهنا تاأفف البكر.. وخلع نظارته )وهي عادة كنت األحظها عليه 

عندما يك�ن متعكر امزاج وع�سبيا(، وقال: 
النا�ر.. هذا الرجل كذاب.. ول  اأنت ل تعرف عبد  – دكت�ر.. 

يهداأ له بال اإل بالتاآمر.. وعلى اأية حال �ساأنقل انطباعاتك للرفاق اأع�ساء 
البكر  ا�ستمرت كراهية  امقابلة. وقد  البكر. وانتهت  القيادة. و�سكت 
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النا�ر عام 1970، وفتحت ال�سفارة  النا�ر. وعندما مات عبد  لعبد 
اإى  الذهاب  عن  الأمر  بادئ  ي  البكر  امتنع  للتعازي  �سجا  ام�رية 
اأقنعه، بعد جهد  للتعزية. ولكن �سالح مهدي عما�ش  ام�رية  ال�سفارة 

كبر، وذهب البكر ي الي�م الثاي لي�سجل تعزيته ي �سجل التعازي. 
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الف�شل العا�شر
موؤامرة عبد الغني الراوي

ح�سن اخفاف، م�ظف �سغر ي مديرية التقاعد العامة، له ي ال�قت 
نف�سه عيادة لركيب الأ�سنان. وه� ابن خالتي ومتزوج من �سعدية �سالح 
جر، ابنة رئي�ش ال�زراء العراقي امعروف ي العهد املكي. وبالرغم من 
القرابة التي تربطني باخفاف، اإل اأننا م نكن متقاربن. ل فكريًا، ول 

ي العمل ال�سيا�سي. وم اكن قد التقيت به ل�سن�ات ط�ال. 
وي اأوائل دي�سمر )كان�ن الأول( 1969، زاري ي مكتبي ب�زارة 
ذلك  يكن  وم  والقلق.  اخ�ف  من  الكثر  حديثه  ي  كان  التخطيط 

غريبًا، حن عرفت ام��س�ع.
بعدما تلفت مينا.. و�سمال.. وب�س�ت خافت مرجف قال:

– »اإي اأريد اأن اأريح �سمري واأخركم بان هناك م�ؤامرة تدبر من 

قبل عدد من الع�سكرين وامدنين لقلب نظام احكم.. 
�سكت قليا لي�سعل �سيجارة.. ويده ترجف.. ثم ا�ستمر بالق�ل:

عندما  واأنا  امن�س�ر..  مدينة  داري  ي  تعقد  الجتماعات  اإن   –

لتخاذ  كم�س�ؤول  بل  فح�سب،  ي  كقريب  اأخاطبك  ل  هنا  التقيك 
ي  ي�سمح  واأن  الأمان  اأعطى  اأن  ه�  اأريده  ما  وكل  الازم..  الإجراء 
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وثالثة..  ثانية..  �سيجارة  واأ�سعل  هناك..  للعمل  الك�يت  اإى  بال�سفر 
واأخذ يذكر اأ�سماء العاملن ي هذا التنظيم: العقيد امتقاعد عبد الغني 
الراوي.. العقيد امتقاعد �سالح مهدي ال�سامرائي.. )املحق الع�سكري 
ي بروت ي العهد املكي(.. النقيب فا�سل الناهي.. و.. مرافق اأحمد 

ح�سن البكر امقدم فا�سل الراك.
�سكت اخفاف. واأخذ يبكي مردداً اإن »امتاآمرين« ل� عرف�ا بحديثي 
معك، فانهم �سينتقم�ن مني ومن عائلتي. ثم اأ�ساف: »اإن ام�ؤامرة هي 
تزودنا  بغداد  الإيرانية ي  ال�سفارة  وان  الإيرانية  مع احك�مة  بالتفاق 
مرتاحة  بريطانيا  اأي  ناجي(  )اأب�  اإن  م�ؤكدا  وال�ساح..«..  بامال.. 

للعملية. 

جزاء �شنمار
هزتني خط�رة تلك امعل�مات. فاندفعت حال خروج ابن خالتي 
البكر، ي  اأحمد ح�سن  اإى رئي�ش اجمه�رية  الدكت�ر ح�سن اخفاف 

الق�ر اجمه�ري، لنقل تلك امعل�مات اإليه. 
بادرت  اأن  وما  الرئي�ش.  مكتب  ودخلت  ظهراً  الق�ر  و�سلت 

باحديث عن ام��س�ع حتى هب البكر مقاطعا: 
اأبي  الرفيق  مقابلة  حال  اذهب  وع�سكر..  تاآمر  م��س�ع  هذا   –

اإى  ام��س�ع معه. وقادي عر مر داخلي  لبحث  عدي �سدام ح�سن 
غرفة �سدام ح�سن. 

ملف�ف  وراأ�سه  مت�عكا،  الن�م  فرا�ش  على  م�ستلقيا  �سدام  كان 
وما  بهدوء.  ي�سمعها  وه�  امعل�مات،  كافة  ل�سدام  ذكرت  من�سفة.. 
و�سحب  ح�سن.  الدكت�ر  ت�سكر  اأن  اأرج�  ي،  قال  حتى  انتهيت،  اأن 
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للدكت�ر  اأ�سلمها  اأن  مني  وطلب  دينار   200 مبلغ  قريب  درج  من 
مدير  �ساكر(،  )�سعدون  رعد  اأبي  مع  يتعاون  اأن  منه  واطلب  ح�سن.. 
مكتب العاقات العامة، وه� جهاز امخابرات اآنذاك، لي�سع�ا لقطات 

لت�سجيل ما يدور ي اجتماعات امتاآمرين. 
ال�زارة،  ي  مكتبي  ي  التاي  الي�م  �سباح  ي  خالتي  ابن  التقيت 
�سلمته امبلغ واأبلغته تقدير �سدام على مبادرته وعلى �رورة تعاونه ي 

و�سع الاقطات ي داره. 
ي�م لحق زرته ي داره،  كان جاوب ح�سن اخفاف كامًا. وي 

حيث طماأنني بان اأدوات الإن�سات مثبتة، وكل �سيء على ما يرام. 
كان تقديري ي ذلك ال�قت اإي قد قدمت خدمة للحزب والث�رة. 

وان ح�سن اخفاف قد اآمن على حياته بهذا التعاون مع النظام. 
�سفيق  بي  ات�سل   ،1969 الأول(  )كان�ن  دي�سمر  اأواخ��ر  وي 
الدراجي، �سكرتر عام جل�ش قيادة الث�رة ليخري بان البكر يريد مني 
ل�زراء  الثالث  الإقليمي  ام�ؤمر  ي  للم�ساركة  العراقي  ال�فد  اأتراأ�ش  اأن 
بامغرب  مراك�ش  مدينة  ي  �سينعقد  الذي  العرب،  والتخطيط  الربية 
عبد  اأحمد  الدكت�ر  من  بدل   1970/1/20  – 1/12 الفرة  خال 
ال�ستار اج�اري وزير الربية. وما اأبديت اعتذاري، لأن ال�فد كان قد 
�سكل قبل ي�من وبرئا�سة اج�اري، وانه ل ي�سح ا�ستبدال وزير الربية 
�س�ؤون  يتناول  ترب�ي  ام�ؤمر ه�  فان  اإى ذلك  اإ�سافة  التخطيط،  ب�زير 
البكر.  اأن ذلك ه� قرار من  اأو�سح  الدراجي  اأن  الربية والتعليم. غر 

والقرار قطعي.
اإى امغرب عن طريق باري�ش  وهكذا كان. غادرت بغداد مت�جها 

ي�م اخمي�ش ام�سادف 1970/1/8. 
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ا�ستقبلني  بباري�ش،  مرورا  العراق  اإى  ال�فد  مع  ع�دتي  طريق  ي 
بداأنا  ال�سيارة  وي  باري�ش،  ي  العراق  �سفر  ام�ساط،  حمد  الدكت�ر 
امذيع  بداأ  بغداد.  لرادي�  الثانية ع�ر م�ساء  ال�ساعة  اأخبار  لن�رة  ن�ستمع 
بقراءة بيان ر�سمي عن ك�سف ام�ؤامرة، واإذاعة اأ�سماء ال�جبة الثانية من 

امتاآمرين الذين م اإعدامهم.
اخفاف  ح�سن  ا�سم  �سمعت  عندما  �سديداً  امفاجاأة  وقع  كان  كم 
يا ترى ماذا  الذين نفد فيهم حكم الإعدام.  الثانية من  ال�جبة  من بن 
ح�سل؟ هل هناك تط�ر جديد؟ هل انقلب ح�سن اخفاف عليهم وهذا 

اأمر يكاد يك�ن م�ستحيا بعد اأن ك�سف كل اأوراقه لهم؟
امغرب  اإى  �سفرتي  رتبت  ماذا  ترى  ويا  دون ج�اب.  كثرة  اأ�سئلة 
تدخلي ي  منع  ام�رح  اإبعادي عن  باب  من  الطريقة؟ وهل هي  بهذه 
حاكمة ح�سن اخفاف؟ اأ�سئلة كثرة بانتظار اج�اب. وم يكن مقدوري 
احديث مع ام�ساط ح�لها. �سعيت للع�دة اإى بغداد باأ�رع وقت مكن. 
منه  اخروج  انتظر  كنت  كاب��ش  مثابة  باري�ش  زيارة  كانت  وهكذا 

بال�رعة اممكنة. 
بي،  مرحبا  وكان  �سدام،  مقابلة  ذهبت  بغداد،  اإى  و�س�ي  حال 
واأخد ي�سف ي جاحهم ي ك�سف ام�ؤامرة، وكيف �سبط�ا كمية كبرة 
منها على  ب�احدة  احتفظ ي  واأنه  ر�سا�سة.  منها 3000  ال�ساح،  من 
ا�ستف�رت  الهدية. ولكنه م يذكر م��س�ع ابن خالتي. وعندما  �سبيل 
منه عن ذلك. رد بكل ب�ساطة قائا: لقد حدث خطاأ م اأ�ستطع تداركه 

ي ال�قت امنا�سب.
ي��سح  م  خطاأ.  جراء  من  اخفاف  ح�سن  الدكت�ر  اأعدم  وهكذا 
�سدام كيف مكن اأن يح�سل مثل هذا اخطاأ. وهناك حاكمة و�سهادات. 
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ومع ذلك اأردت اأن ا�سدق ما قال ي. واأبعد عن ذهني مرارة ال�سك. 
والهدية  العملية،  بها  و�سف  التي  والطريقة  �سدام  وجه  تعابر  اإن  مع 
التي قدمها ي. و�سعتني ي ج� وكاأن ما ح�سل ح�سن اخفاف ه� اأمر 

ثان�ي قيا�سا بالق�ساء على ام�ؤامرة. 
فا�ستف�رت  باليقن.  ال�سك  اقطع  اأن  اأردت  وعلى رغم ذلك كله، 
من �سدام عن م�سر اأبناء ح�سن، خا�سة ابنه البكر وا�سمه عبا�ش، )من 
حزب  امنتمن  ومن  جر(.  �سالح  �سعدية  من  ولي�ش  الأوى  زوجته 
البعث و�سابط بالق�ة اج�ية. طماأنني �سدام، وطلب مني مقابلة عدنان 
الذي  مكتبه  ي  بعدنان  التقيت  الع�سكري،  امكتب  م�س�ؤول  خراه، 
كان اآنذاك ي بناية مت�ا�سعة قرب م�ست�سفى ابن �سينا ي كرادة مرم. 
اأكد ي عدنان بان احزب يقدر عبا�ش. خا�سة وانه حزبي قدم ول خطر 

يهدده اأو يهدد وظيفته. 
قبيل  من  اآنذاك  عبا�ش  حماية  ال�سعي  ي  حاولتي  كانت  هل  ترى 

التكفر واإراحة ال�سمر؟ ل اأدري. 
بعد اأربعة اأ�سهر، م نقل الطيار عبا�ش ح�سن اخفاف، الع�س� احزبي، 
من الق�ة اج�ية اإى وظيفة مدنية ي وزارة الإ�ساح الزراعي ي ق�سم 
مكافحة اح�رات. ال�سيء ال�حيد الذي له عاقة بن الطران ووزارة 
الزراعة، ه� اأن ق�سم مكافحة اح�رات ي�ستعمل طائرات ب�سيطة لر�ش 

ام�اد ال�سامة!

موؤامرة اأم تخويف ال�شعب؟
اإذا كنت قد ف�جئت من م�قف �سدام الذي كان م�اربًا وخاتًا ي 
اأكر واأعظم،  ق�ل احقيقة ب�ساأن ح�سن اخفاف، فقد كانت مفاجئتي 
عندما زرت رئي�ش امحكمة اخا�سة التي اأ�سدرت حكم الإعدام، وه� 



-156-

طه اجزراوي، فقد و�سف اجزراوي والبت�سامة العري�سة تغطي وجهه، 
كيف اأن ح�سن قال لهم ي التحقيق ما جرى بينه وبيني وعن تعاونه مع 
الأجهزة امخت�سة ي ن�سب الاقطات ي داره للك�سف عن امتاآمرين. 
اجزراوي  وا�ستطرد طه  دينار.  مائتي  له هدية  اأر�سل  اأن �سدام  وكيف 
قائًا. كل ذلك م ي�سفع له عندنا. وا�ستمر �ساحكا وه� ي�جه كامه ي 
قائا: احمد اه اأننا م نعتقلك اأنت كذلك. وكان يتحدث باأنه فخ�ر. 

بل متلذذ ما فعل.
كانت  ذلك  مع  ولكن  بالتاآمر.  اأعلمني  اخفاف  ح�سن  اأن  �سحيح 
هناك بع�ش الأم�ر تبعث على الت�ساوؤل. ترى هل كانت هنالك م�ؤامرة 
فعًا. وباحجم الذي اأعلن عنها. اأم اأنها كانت بداية لت�سفيات. اأو حاولة 
من تلك امحاولت التي كثراً ما اأقدمت عليها القيادة بهدف تخ�يف 
ال�سعب؟ واإذا كانت ام�ؤامرة حقيقية وبهذه اخط�رة، فلماذا الت�رع ي 

اإ�سدار الأحكام وتنفيذها دون اإعان تفا�سيل ام�ؤامرة على ال�سعب؟ 
ولكي اأقف على احقيقة، بداأت اأبحث واأجمع امعل�مات. وحدثت 
مع اأع�ساء ي القيادة القطرية. واأق�سم ي البكر )على ام�سحف( الذي م 
يفارق مكتبه. �سحة ام�ؤامرة، كما اأن عبد الغني الراوي. قد اأكد �سحة 
ام�ؤامرة ل�ساح عمر العلي )ع�س� القيادة القطرية �سابقا(، عندما التقاه 
وقفت  التي  التفا�سيل  ومن   .1991 )�سباط(  فراير  ي  ال�سع�دية  ي 

عليها عن تلك ام�ؤامرة ما يلي: 
الراك  فا�سل  لأن  بام�ؤامرة.  علم  على  و�سدام  البكر  كان   – 1
على  مد�س��سن  كانا  الناهي  فا�سل  وال�سابط  البكر(  )مرافق 
امتاآمرين. وان امعل�مات التي اأدى بها اخفاف وت�سهيل ن�سب 
اأجهزة الإن�سات ي منزله. �ساعدت على جميع الأدلة الثب�تية 
وعلى معرفة �ساعة ال�سفر. اإ�سافة اإى اإعطاء امخابرات العراقية 
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م�سدرا ثانيا للمعل�مات تتاأكد م�جبه عن ح�سن نية ال�سابطن 
امد�س��سن. اإذ قد يك�ن الراك والناهي فعا متاآمرين. 

وال�ساح.  بامال  امتاآمرين  مد  كانت  الإيرانية،  احك�مة  اإن   – 2
العاملن  اأحد  الإيرانية وامتاآمرين.  ال�سفارة  الر�س�ل بن  وكان 

بال�سفارة الإيرانية يدعى عبد اخالق ب��سهري زادة.
ي ي�م 19 يناير )كان�ن الثاي( 1970، اجتمع امتاآمرون. وحددوا 
ال�ساعة الثامنة من م�ساء ي�م 20 من ذلك ال�سهر م�عدا للتنفيذ. وكانت 
اخطة هي اأن يت�جه العقيد �سالح ال�سامرائي مع 50 عن�راً اإى الق�ر 
اجمه�ري، حيث يك�ن فا�سل الراك بانتظارهم، فيلقي القب�ش على 
الطابق  الث�رة، عندما يك�ن�ن جتمعن ي  قيادة  البكر واأع�ساء جل�ش 
اإى  اخطة  خر  و�سل  اأن  وما  الجتماعات(.  )قاعة  الق�ر  من  الثاي 
البكر. حتى �سارع ي �سباح ي�م التنفيذ بالت�سال ب�ساح عمر العلي. 
يق�م  عندما  الراك  فا�سل  ب�سحبة  ليك�ن  الق�ر  ي  ح�س�ره  يطلب 

الأخر بفتح ب�ابة الق�ر. 
الثاي(  )كان�ن  يناير   20 ي�م  م�ساء  الثامنة  ال�سفر.  �ساعة  وجاءت 
وزمرته.  ال�سامرائي  ليدخل  اخارجية.  الق�ر  ب�ابة  وفتحت   .1970
معتقل  البكر  اإن  لهم  م�ؤكدين  بهم  والعلي مرحبن  الراك  ولي�ستقبلهم 
�سالة  اجميع  ودخل  )ال�رداب(.  الأر�سي  الطابق  غرف  اإحدى  ي 
على  ال�سامرائي  �سالح  العقيد  عينا  وقعت  اأن  وما  الكرى.  ال�ستقبال 
باإنزال  ياأمره  البكر امعلقة ي ال�سالة حتى �ساح باأحد جن�ده.  �س�رة 
ال�س�رة. وفجاأة �سفعه �ساح عمر العلي. ودخل حر�ش الق�ر القاعة 
لإلقاء القب�ش على امتاآمرين. وحاول ال�سامرائي امقاومة، وجرى تبادل 
لإطاق النار، حيث قتل جنديان من حر�ش البكر. وم تطل امقاومة. 
قيادة  جل�ش  اأ�سدر  واحد،  ي�م  وبعد  ال�سامرائي.  حاكمة  تطل  م  كما 



-158-

الث�رة بيانا اأعلن فيه عن اكت�ساف ام�ؤامرة، وعن ت�سكيل حكمة خا�سة 
برئا�سة طه اجزراوي وناظم كزار وعلي ر�سا )مدير مكتب العاقات 

العامة التابع مجل�ش قيادة الث�رة(.

الي�م،  ذات  ي  ونفذت   1970/1/21 ي�م  الأحكام  و�سدرت 
 8 اأع��دم  التاي  الي�م  وي  مدنين.  و4  ع�سكريا   18 باإعدام  حكم 
ع�سكرين و4 مدنين. وهكذا بلغ جم�ع الذين اأعدم�ا 34 �سخ�سًا. 
من �سمنهم الل�اء ر�سيد م�سلح التكريتي والعقيد مدحت احاج �ري. 

متلذذاً:  اجزراوي  الأحكام، �رح طه  تلك  ا�سدار  من  ي�م  وبعد 
القيادة  وان  الث�رة،  قيادة  جل�ش  بها  كلفني  التي  امهمة  اأكملت  لقد 
النتظار  ف�سلت  لكنها  �سحقها،  من  �سنة  قبل  بام�ؤامرة  تعلم  كانت 
بها  والإ���راع  امحاكمة  لت�سهيل  الثب�تية  وال�ثائق  امعل�مات  وجمع 
عليهم  القب�ش  م  ل�  فيما  اجماهر  عطف  امتاآمرون  يك�سب  ل  حتى 
اإن اجماهر كانت  الق�ل �سمنًا،  يريد  باجزراوي كان  مبكرا، وكاأي 
تنتظر بفارع ال�سر جاح ام�ؤامرة ورما كانت تنجح ل�ل اإ�راعه بتنفيذ 

اأحكام الإعدام. 

ومن امفارقات هنا، ه� اأن بع�ش عنا�ر امخابرات العراقية كانت 
ليل  زادة  ب��سهري  اخالق  عبد  الإيراي  الدبل�ما�سي  مراقبة  كلفت  قد 
نهار بحيث ل تدعه يغيب عن اأب�سارها، مهما كان الثمن. وي �سباح 
ي�م 1970/1/20 )اأي قبل �ساعة ال�سفر(، خرج ب��سهري زاده من 
مغادرة  يريد  باأنه  امخابراتية  العنا�ر  فظنت  امطار.  اإى  مت�جها  داره 
بغداد، ف�سارعت اإى اختطافه واقتياده اإى الق�ر اجمه�ري ليحقق معه 
�سدام ح�سن بح�س�ر تيم�ر بختيار )رئي�ش ال�سافاك الذي كان قد جاأ 

اإى العراق(.
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قد  يكن  م  اإذ  امخابرات.  من  ت�رعًا  الختطاف  ذلك  كان  لقد 
بعملية  بداأوا  قد  واأع�انه  ال�سامرائي  يكن  وم  ام�ؤامرة.  عن  اأعلن 
تعجل  فان  وعليه  م�ساء.  الثامنة  ال�ساعة  لها  ح��ددوا  التي  التنفيذ 
امخابرات كاد ي�ؤدي اإى معرفة امتاآمرين بام��س�ع ومراقبة احك�مة 
لها، وبالتاي عدم امبا�رة بتنفيذ خطتهم وتف�يت فر�سة اإلقاء القب�ش 
قرر �سدام  لذلك  اجزراوي.  تعبر طه  واإعدامهم، على حد  عليهم 
ي�م  اإيران  اإى  ت�سفره  ب��سهري زادة رهن »الختطاف« حن  اإبقاء 
من  بيان  �سدور  زادة  ب��سهري  ت�سفر  �سبق  وقد   .1970/1/26
ال�سفر  م�جبه  اأمرت   1970/1/22 ي�م  العراقية  اخارجية  وزارة 
الإيرانية  ال�سفارة  اأع�ساء  من  وعدد  العاملي(  اه  )عزت  الإي��راي 

مغادرة بغداد خال مدة 24 �ساعة.
اكت�سفت،  التي  ام�ؤامرات  �سل�سلة  �سفحات  من  �سفحة  وط�يت 
وعاد اجزراوي من�سبه ال�زاري ي ال�سناعة بعد اأن تغيب عنها ي�من 

تكد�ست خالها امعامات الروتينية الأخرى.
وال�س�ؤال الذي مازال بدون اإجابة، هل حقا اأن �سدام ح�سن م يكن 

يعرف باإعدام ح�سن اخفاف؟ 
قد اأك�ن من قبيل حاولة احفاظ على الذات، قد اأقنعت نف�سي اآنذاك 
القريب  اما�سي  اأحداث  اأو  الاحقة  الأحداث  ولكن  ادعائه.  ب�سحة 
اأقنعتني بعك�ش ذلك مامًا. وما ي�سعري بالأم اأكر، ه� اأن اأخ�ين لعبا�ش 
ح�سن اخفاف كانا متزوجن من بنات خالتي ا�ست�سهدا فيما بعد، خال 
احرب مع اإيران، ومزيد من التعا�سة، فقد اأعتر �سقيق الأختن مفق�داً 

ي العمليات الع�سكرية.
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الف�شل احادي ع�شر
اجزراوي وعقدة وزارتي التخطيط وااقت�شاد

غريبة  �سخ�سية  رم�سان –  يا�سن  بطه  امعروف  اجزراوي –  طه 
الأط�ار: خليط من وقاحة وغرور واإح�سا�ش داخلي بال�ساآلة والدونية. 
فهذه ال�سخ�سية امجه�لة الأ�سل والديانة وام�ست�ى العلمي والتي بداأت 
من القاع لتت�سنم، ي غفلة من الدهر، اأرفع امنا�سب الر�سمية كانت كل 
باجلباب  يتلفع  حزب  وانتماء  اجي�ش  ي  �سابط  نائب  رتبة  م�ؤهاتها 

الق�مي العربي، رغم انها تنتمي ي الظاهر اى الق�مية الكردية.
دائم  يبدو  اأن  يحاول  ال��ذي  ح�سن  �سدام  من  العك�ش  وعلى 
البت�سام، ظل اجزراوي حافظًا على عب��سه وجهمه حتى ي امنا�سبات 
ال�سعيدة، وم يذكر له معارفه والذين اقرب�ا منه ما ينم عن دماثة خلق اأو 
طيب مع�ر، بل كان يزيدهم نف�راً كلما حاول�ا القراب اأكر ب�سبب 
الأوا�ر  اجزراوي  افتقد  وباخت�سار،  العدوانية.  ومي�له  طباعه  غلظة 
والعاقات الطبيعية، مثلما فقد القاعدة ال�سعبية التي يفر�ش ان تك�ن 
مازمة للقائد ال�سيا�سي واحزبي رغم كل امنا�سب التي تب�اأها وط�ل 

امدة التي اأم�ساها ي هذه امنا�سب.
ولأن العمل احزبي ال�ري القائم على حبك الد�سائ�ش وام�ؤامرات 
اجزراوي  ا�ستطاع  فقد  الغام�سة،  ال�سخ�سية  هذه  مثل  اى  يحتاج 
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انقاب  قبل  اأع�سائه  عدد  يكن  م  الذي  البعث  حزب  �سلم  ت�سلق 
ولي�سبح  ابتدائية  مدر�سة  عدد طاب  ليتجاوز  )م�ز( 1968  ي�لي� 
اأحد قيادييه الكبار. وعندما ت�سلم احزب ال�سلطة، كان اجزراوي قد 

�سمن ع�س�يته ي القيادة القطرية وجل�ش قيادة الث�رة.
وم يكتف اجزراوي بهذه امنا�سب، بل كان يتدخل – من خال 
له  ت�سنى  حتى  الأخ��رى،  ال���زارات  �س�ؤون  ي  القيادي –  م�قعه 
ا�ستيزاره،  على  ق�سرة  فرة  ال�سناعة. وم م�ش  وزير  من�سب  ا�ستام 
حتى ن�ر كتابا ح�ل الإدارة ال�سناعية! وحن كان يت�جه اإى ال�زارة 
كانت ترافقه ثلة من احر�ش امدجج بال�ساح لي�سفي على نف�سه هالة 

من الأهمية ل تقل عن الهالة التي يتمتع بها البكر و�سدام.
�سكلت  الراوي،  الغني  عبد  م�ؤامرة  اكت�ساف  عن  اأعلن  وعندما 
اأ�سدرت  وقد  باجزراوي.  رئا�ستها  اأناطت  خا�سة  حكمة  احك�مة 
من  اأكر  على  بالإعدام  اأحكامًا  فقط،  ي�من  خال  امحكمة،  هذه 
انه  كيف  يتبجح  وكان  باإ�رافه.  الأحكام  ونفذت  �سخ�سًا.  اأربعن 
نفذ احكم بفان وفان، وكيف اأن فانًا بكى وفانًا ا�ستنجد طالبًا 

الرحمة والراأفة، وكيف انه م يبال بتلك الت��سات. 
اأبدا، ول يعرف روح  �سخ�سية غريبة ومري�سة حتما. ل ي�سحك 
النكتة اأو معناها. كان مقربا من البكر وكان �سدام يعرف نقاط �سعفه. 
كان يت�رف كالذئب ي وزارته وي عاقاته العامة. ولكنه ينقلب 

اإى حمل وديع عندما يخاطب �سدامًا. 
عند عملي م�ست�ساراً ي جل�ش قيادة الث�رة، كنت مرتبطًا وظيفيًا 
التي  وامذكرات  الر�سائل  بع�ش  على  اأطلع  وكنت  ح�سن،  ب�سدام 
ومكت�بة  واخن�ع.  بال�سعف  مليئة  كانت  ل�سدام  اجزراوي  يرفعها 
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اللغة  ق�اعد  عن  ناهيك  الماء،  ق�اعد  اأب�سط  اإى  تفتقر  عربية  بلغة 
العربية ذاتها. 

ال�زارة  اأ�سبحت تلك  لل�سناعة،  اأ�سبح اجزراوي وزيراً  وعندما 
اإمراط�ريته اخا�سة التي فعل ام�ستحيل حمايتها ورعاية املتفن ح�له 
من م�ظفيها. كان ي�افق على كل م�روع �سناعي يقدم له، دون اأية 
مراعاة للنظرة القت�سادية ال�ساملة. واإذا م ت�افق وزارة التخطيط على 
�سكاهما  ال�ستراد  طلباته ي  القت�ساد  وزارة  تلب  م  اأو  مقرحاته، 
ب�ستى  ال�زيرين  متهما  الث�رة،  قيادة  ومجل�ش  احزب  ولقيادة  للبكر 

التهم والنع�ت والأو�ساف.

الوزير اجاهل
اإى  دفعه  حداً  ال�سهادات،  ذوي  على  باجزراوي  احقد  بلغ  ولقد 
كتابة تقرير لرئي�ش اجمه�رية، يتهم فيه وزير القت�ساد الدكت�ر فخري 
والتاآمر  بالرجعية  القت�ساد،  وزارة  العامن ي  امدراء  قدوري وجميع 
الأمام،  اإى  دفعها  ه�  يحاول  التي  ال�سناعية  »النه�سة«  م�سرة  لعرقلة 
مبينا ي ذلك التقرير كيف اأن وزارة القت�ساد تتاأخر ي منح اإجازات 

ال�ستراد لل�سناعين من القطاع اخا�ش. 
الق�ر  ي  م��سع  اجتماع  اإى  الدع�ة  من  مفراً  البكر  يجد  وم 
وطه  العام�ن  ومدراءه  قدوري  الدكت�ر  ح�ره  برئا�سته،  اجمه�ري 

اجزراوي وم�ست�ساروه ي وزارة ال�سناعة.
ي م�ستهل الجتماع، حدث اجزراوي عن م�سكلته قائًا: اإن وزارة 
القت�ساد تتعمد تاأخر منح اإجازات ال�ستراد للقطاع ال�سناعي اخا�ش 
�سبب  قد  التاأخر  هذا  وان  وامعدات.  وامكائن  الأولية  ام�اد  ل�ستراد 
والقيادة.  بالث�رة  الثقة  وزعزع  ال�ستثمار،  ي  اخا�ش  القطاع  نف�ر 
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ثم انتقل اجزراوي ي حديثه ليتهم امدراء العامن ي وزارة القت�ساد 
بالتخلف والطائفية، ثم �سمت. 

التفت البكر نح� وزير القت�ساد، وطلب منه الإجابة على اتهامات 
حزمة  واأخرج  حقيبته  القت�ساد  وزير  فتح  هدوء،  وبكل  اج��زراوي. 
من الأوراق هي جم�ع امرا�سات بينه وبن وزير ال�سناعة. وبداأ يقراأ 
الر�سالة الأوى من اجزراوي ل�زير القت�ساد، ي�ستف�ر فيها عن اأ�سباب 
مردداً  اخا�ش،  القطاع  ي  لل�سناعين  ال�ستراد  اإجازات  منح  تاأخر 
اتهاماته لل�زارة. الر�سالة الثانية، ج�اب وزير القت�ساد. وبداأ الدكت�ر 
قدوري بقراءة اج�اب.. �سطراً.. �سطراً.. بهدوء واتزان. وكان كلما 
ي  )ب��سة(  اجزراوي  غا�ش  ال�سناعة،  ل�زير  ر�سالته  من  �سطراً  اأنهى 

مقعده والعرق يت�سبب منه.
لقد كانت ر�سالة الدكت�ر قدوري للجزراوي �سفعة ق�ية نزلت على 
راأ�ش وزير ال�سناعة، وك�سفت جهله. وخا�سة الر�سالة، هي اأن ادعاءات 
وزير ال�سناعة ل �سحة لها على الإطاق. اإذ ل دخل ل�زارة القت�ساد 
بالقطاع ال�سناعي اخا�ش وا�ستراداته. فالقطاع ال�سناعي اخا�ش يتبع 
التابعة ل�زير ال�سناعة مبا�رة،  التنمية ال�سناعية«  دائرة ت�سمى »مديرية 
ل�سناعية  التنمية  عام  مدير  هي  ال�ستراد  اإجازات  منح  �ساحية  وان 

امرتبط ب�زير ال�سناعة، ولي�ش ب�زارة القت�ساد. 
قائا:  اإليه  التفت  الذي  البكر  اإجابة  ي�ستطع  وم  اجزراوي  �سكت 
ولي�ست  ام�س�ؤولة  الآن.. وزارتك هي  الأمر و�سح  رفيق طه.. هل  يا 

وزارة القت�ساد.
با�ستثناء  الجتماعات  قاعة  اجميع  وغ��ادر  الجتماع.  وانف�ش 

الدكت�ر قدوري، الذي طلب منه الرئي�ش النتظار برهة. 
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اأخذ البكر بيد قدوري. وت�جها �س�ية اإى مكتب البكر ي الطابق 
من  التخفيف  حاول  البكر  باأن  بعدئذ  فخري  اأخري  وقد  الأر�سي. 
حدة الأزمة التي خلقها اجزراوي قائا له بان اجزراوي جاهل وغر 

م�ست�عب لأم�ر الدولة. 
وي م�ساء الي�م التاي، زاري فخري ي منزي ليق�ل ي باأنه قد قرر 
ال�سفر اإى اأمانيا الغربية، حيث كانت زوجته واأطفاله، لأ�سباب �سحية. 
القت�ساد  وزير  من�سب  اأنا  وت�ليت  اأيام.  بعد  فعا  قدوري  �سافر  وقد 

وكالة حن ع�دته.
مني  يطلب  قدوري  من  �سخ�سية  ر�سالة  ت�سلمت  اأ�سب�عن  وبعد 
الع�دة  ي�ستطيع  ل  قد  و�سحية،  عائلية  ولأ�سباب  اأنه  البكر  اإخبار  فيها 
البكر م�سم�ن  اإخباري  ال�زارة. وعند  ا�ستقالته من  يقدم  ولذلك فه� 
ر�سالة قدوري، طلب مني عدم اإخبار اأحد بذلك حن مناق�سة الأمر مع 

الرفاق اأع�ساء القيادة. 
مع  تبحث  م  ا�ستقالته  اأمانيا،  ي  ق��دوري  فخري  اح��ال،  ا�ستمر 

»الرفاق« واأنا م�زع بن وزارة التخطيط ووزارة القت�ساد. 
وحادثة التحقيق هذه م تكن الأوى اأو الأخرة. فقد واجه قدوري – 
ي فرة ت�ليه م�س�ؤولية وزارة القت�ساد – عمليتي حقيق اأخرين ب�سبب 
و�سدام  البكر  عليها  اأ�رف  واحدة  �سده،  املفقة  والتقارير  الأخبار 
جل�ش  من  بتكليف  ال�سامرائي  اخالق  عبد  عليها  اأ�رف  والثانية  �س�يا 
قيادة الث�رة. وكانت النتيجة ي كل مرة اإى جانب قدوري. ففي اأحد 
الأيام طلب من الدكت�ر قدوري اح�س�ر اإى الق�ر اجمه�ري م�ساء، 
وي الغرفة التي ينام فيها البكر اأحيانًا كان �سدام جال�سًا بجانب البكر، 
وجل�ش ي ركن منها رئي�ش اإحدى ام�ؤ�س�سات التجارية التابعة ل�زارة 
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البكر  وطلب  اآنذاك.  متقدم  حزبي  م�قع  يتمتع  كان  الذي  القت�ساد 
وزير  م�اقف  لذعة  انتقادات  ف�جه  ام�سكلة  بعر�ش  يبداأ  اأن  اأول  منه 
القت�ساد التي اعترها خالفة لاأنظمة امرعية ومقيدة حركة ام�ؤ�س�سات 

ال�سراكية. ثم طلب البكر من الدكت�ر قدوري الإجابة. 
وهنا اأدرك قدوري الغاية من ا�ستدعائه اإى الق�ر اجمه�ري، وكيف 
اأن التقارير �سده و�سلت اإى حد خطر دفع اأكر �سخ�سيتن ي القيادة 
باإي�ساح احقائق  قام قدوري  فيها �سخ�سيا.  التحقيق  يت�ليا  اأن  والدولة 
العامة  ام�سلحة  اإط��ار  �سمن  ام��ررات  واإعطاء  الأخ��رى  بعد  واح��دة 
والأنظمة امرعية. وكانت تلك امررات وا�سحة ومقنعة اإى درجة اأن 
البكر و�سدام اأنهيا احديث قبل اأن يكمل قدوري كامه بعد اأن فهما 

ام�سالح امادية ال�سخ�سية التي كانت وراء تلك النتقادات.
اأما عملية التحقيق الأخرى التي قادها عبد اخالق ال�سامرائي، وهنا 
�سالح  قام  فقد  ال�سابقة،  امرة  ي  ح�سل  كما  بالأمر  قدوري  يفاجاأ  م 
مهدي عما�ش ع�س� جل�ش قيادة الث�رة ي تلك الفرة بنقل قرار القيادة 
امرة  هذه  ال�سك�ى  وكانت  مقدما.  قدوري  اإى  التحقيق  وم��س�ع 
نابعة اأي�سًا من رئي�ش اإحدى ام�ؤ�س�سات القت�سادية الذي اأو�سل تقريره 
اإى  ت�ؤدي  نظامية  بت�رفات غر  متهما قدوري  الث�رة  قيادة  اإى جل�ش 
اإى  قدوري  وذهب  تفكيكها.  ورما  ال�سراكية  ام�ؤ�س�سة  عمل  اإرباك 
ط�يًا  وقتًا  الثنان  وانتظر  امحدد.  ام�عد  ح�سب  ال�سامرائي  مكتب 
واعتر  لاعتذار.  هاتفيًا  يت�سل  اأو  ال�سك�ى  �ساحب  يظهر  اأن  دون 
ا�ستخفافًا  الت�رف  به – هذا  الذي عرف  الت�ا�سع  ال�سامرائي – رغم 
مكانته، بل ن�عًا من الإهانة ي ال�قت الذي كان يتمتع بع�س�ية اأعلى 
ال�سامرائي  اعتر  وعندها  وال�طني.  الق�مي  ام�ست�ين  على  القيادات 

ام��س�ع منتهيًا واأغلق ال�سك�ى.
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اإعفائي والدكتور قدوري من من�شبينا الوزارين
�سباح ي�م 1971/1/25 كنت على م�عد مع رئي�ش اجمه�رية 
بع�ش  ولتم�سية  التنم�ية  اخطة  م�ساريع  امتعلقة  الأم�ر  بع�ش  لبحث 
�سمنها  من  اجمه�رية،  رئا�سة  دي�ان  رئا�سة  ي  امتاأخرة  امعامات 
طلب ترفيع الدكت�ر عدنان ح�سن ع�ي امدير العام لهيئة ام�ا�سفات 

وامقايي�ش التابعة مجل�ش التخطيط. 
ويجدر التلميح هنا اإى اأن الروتن الإداري ي العراق، يق�سي باأن 
م�ساألة  جمه�ري،  مر�س�م  باإ�سدار  اإل  يتم  ل  العامن،  امدراء  ترفيع 
العهد  من  العراق  ورثه  الذي  الإداري  النظام  ولكن  ج��داً.  روتينية 
وانه  جمه�ري.  مر�س�م  اإل  يعن  ل  العام  امدير  بان  يق�سي  العثماي، 
ل يرفع من حلقة راتب اإى اأخرى اإل مر�س�م جمه�ري. وقد بقي هذا 
الروتن متبعا حتى الي�م، وكاأن رئي�ش اجمه�رية ل عمل له اإل ت�قيع 

مرا�سيم لأم�ر روتينية. 
العامن  امدراء  عدد  لقلة  العثماي،  العهد  ي  مرراً  ذلك  يك�ن  قد 
»ولء«  من  العثماي  ال�اي  ولتاأكد  ال�ظيفي،  الكادر  حجم  و�سغر 
الأ�سخا�ش الذين ن�سبهم مدراء لإدارة �س�ؤون ال�لية. لكن ي العراق 
من  به  ي�ستهان  ل  عدداً  ي�سم  الذي  الكبر  الإداري  بجهازه  احديث 
اأن ي�سغل  التي يجب  العامن م تعد ترفيعات ه�ؤلء من الأم�ر  امدراء 
العام عندما يعن يك�ن راتبه حددا منذ  الباد وقته. فامدير  بها رئي�ش 
ام�ظفن.  ومن  الدولة  ميزانية  ومعروفة ي  البداية �سمن حلقة حددة 
قان�ن  ر�سمها  التي  احدود  �سمن  تك�ن  ال�سن�ية  ترقيته  فان  وبالتاي 
اماك ول حاجة، ي نظري، اإى مفاحة رئي�ش اجمه�رية �سن�يا لرفيع 
ذلك امدير العام. ول� ت�س�رنا اأن ي العراق 1200 مديراً عامًا، )وه� 
ال��سع احاي(، فان رئي�ش اجمه�رية، �سي�قع عددا  رقم مت�ا�سع ي 
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من امرا�سيم �سن�يا يعادل عدد امدراء العامن. اأي معدل 100 مر�س�م 
�سهريًا. 

اأمر �سخيف! خا�سة اإذا ت�س�رنا العمل ال�رقي الذي يحتاجه ترفيع 
كل مدير عام. فامدير العام يكتب لل�زير، وال�زير يكتب لرئا�سة دي�ان 
اجمه�رية.  لرئي�ش  مطالعة  يرفق  الدي�ان  ورئي�ش  اجمه�رية،  رئا�سة 
وعند م�افقة رئي�ش اجمه�رية يع�د رئي�ش الدي�ان لطبع امر�س�م ورفعه 
ثانية لرئي�ش اجمه�رية للت�قيع. ثم يبعث بن�سخ من ذلك امر�س�م لل�زير 
امخت�ش، فامدير العام. لي�ش هذا فح�سب، بل ير�سل امر�س�م اأي�سا لين�ر 
راتبه  زاد  قد  الفاي  العام  امدير  بان  للماأ  اإعانا  الر�سمية  اجريدة  ي 

ع�رة دنانر! 
ي نهاية اجتماعي بالبكر ي�م 1970/1/25، اأخرته باأنه �سبق ي 
ام�ا�سفات  لهيئة  العام  امدير  ترفيع  اجمه�رية ح�ل  لرئا�سة  اأن كتبت 
وامقايي�ش، وان امعاملة قد تاأخرت كثراً. ا�ستغرب البكر لهذا التاأخر. 
يحيى  اجمه�رية  رئا�سة  دي�ان  رئي�ش  ف�راً، وطلب من  الهاتف  ورفع 
يا�سن اإ�سدار امر�س�م اجمه�ري. وهممت بال�ق�ف ا�ستئذانًا بامغادرة. 
ا�ست�قفني البكر وطلب مني اأن اعد له جدوًل تف�سيليًا م�ساريع البلديات 
امدرجة ي اخطة القت�سادية مدينة تكريت على اأن اأع�د مقابلته �سباح 

الي�م التاي وبالتحديد ي ال�ساعة التا�سعة �سباحًا.
اجهت اإى مكتبي ي ال�زارة، وكانت ال�ساعة قد قاربت ال�احدة 
بان  ليق�ل  ال�سكرتر  جاء  �ساعة  بن�سف  و�س�ي  وبعد  الظهر.  بعد 
الدكت�ر طعمة بندر العاي )رئي�ش ماحظن ي وزارة التخطيط( يريد 

مقابلتي لأمر خا�ش و�ري وم�ستعجل. 
دخل الدكت�ر طعمة ليخري باأنه ت�سلم مكامة هاتفية من ال�سكرتر 
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احزبي لرئي�ش اجمه�رية طاهر ت�فيق العاي(*) ي�ستف�ر فيها عن مي�ل 
واجاهات مدير عام هيئة ام�ا�سفات وامقايي�ش »لأن وزير التخطيط قد 

طلب ترفيعه«. وبكل هدوء التفت اإليه وقلت له:
ما دخلك اأنت بام��س�ع، وما عاقتك بطاهر العاي؟ ماذا ي�ستف�ر 
منك عن كفاءة مدير عام ام�ا�سفات؟ وهل اقت�ر ا�ستف�ساره عن امي�ل 

والجاهات؟.. اذهب اإى عملك.. و�ساأت�سل اأنا برئي�ش اجمه�رية. 
على  اجمه�رية  رئي�ش  وطلبت  احك�مي  الهاتف  �سماعة  رفعت 
اخط امبا�ر. م يرد اأحد. ات�سلت بالعقيد �سفيق الدراجي اأمن �ر جل�ش 
قيادة الث�رة فاخري بان البكر قد ذهب اإى امنزل. واأكد علي األ اأن�سى 
ي  البلديات  م�ساريع  ومعي  �سباحا  التا�سعة  غدا  الرئي�ش  مع  م�عدي 

تكريت. 
كان غ�سبي يتزايد. واأنا اأت�ساءل، كيف مكن ل�سكرتر حزبي لرئي�ش 
اجمه�رية اأن يت�سل م�ظف ي وزارة التخطيط لي�ستفهم منه عن ق�سية 
بيني وبن الرئا�سة.. ق�سية ب�سيطة.. ترفيع مدير عام.. ثم اأن البكر قد 
برفيع  امر�س�م اجمه�ري  فقط لإ�سدار  �ساعة  ن�سف  قبل  اأمره  اأعطى 

ذلك امدير العام. 
اإدارة  مقايي�ش  اأن  اأو  البكر.  علم  بدون  العاي  طاهر  يت�رف  هل 
الدولة بداأت ت�سيع بن دوامة التطلعات احزبية لبع�ش عنا�ر احزب. 

ومع مرور الدقائق، كان غ�سبي يزداد.
)*( – كان طاهر ت�فيق العاي ع�س�ا ي قيادة فرع بغداد للحزب ومن�سبًا للعمل ي 
القيادة  ي  ع�س�ا  بعدئذ  اأ�سبح  وقد  احزبية.  لل�س�ؤون  اجمه�رية  رئي�ش  مكتب 
القطرية ثم وزيرا لل�سناعة عام 1979. وي معه ق�سة اأخرى �ساأرويها ي مكان 

اآخر من هذه امذكرات.
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ذهبت اإى منزي. وي ال�ساعة الرابعة ع�راً، ات�سلت هاتفيا ب�سدام 
ح�سن واأخرته باحادث. وقلت له باحرف ال�احد: 

 اإذا كانت ثقة احزب والقيادة برئي�ش ماحظن ي وزارة التخطيط 
هي اأكر من ثقتها بال�زير ح�ل م�ساألة ب�سيطة ل تخرج عن ترفيع مدير 
اإن ت�رف طاهر  للتخطيط...  عام فلماذا ل يعن ذلك ام�ظف وزيراً 
غر  منه  الق�سد  متعمد  ت�رف  انه  اأو  وغباء.  جهل  عن  اأما  ينم  العاي 

وا�سح لدي.
كان �سدام جامًا اإى ابعد احدود، م�ستنكراً ت�رف العاي، م�ؤكدا 

ي باأنه �سينظر �سخ�سيا ي الأمر ويحا�سب طاهر على ت�رفه. 
ي  مكتبي  اإى  عدت  نف�سه،  الي�م  م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  ي 
بي  ات�سل  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  ح�اي  وي  الي�مية،  كعادتي  ال�زارة 
م�عده ي  م�ؤكدا  كعادته  امعامات  بع�ش  عن  م�ستف�را  هاتفيا  البكر 
التا�سعة  ال�ساعة  �سيء طبيعي. وي  التاي. كل  الي�م  التا�سعة من �سباح 
والن�سف م�ساء عدت اإى امنزل وي جعبتي امعل�مات التي طلبها البكر 

عن م�ساريع بلديات تكريت على اأمل اللقاء به ي �سباح الي�م التاي. 
كاي  علي  حمد  بن  اماكمة  مباراة  ينقل  بغداد  تلفزي�ن  كان 
وغرمه، فقررت م�ساهد تلك امباراة. وم م�ش ع�ر دقائق على متابعتي 
لها حتى قطع تلفزي�ن بغداد براجه. وظهر امذيع ليعلن انه �سيذاع بيان 

هام على اجمه�ر بعد حظات.
ومرت دقائق ع�ر اأخرى واأنا اأ�ساهد امباراة واأحم�ش لكاي، وبعد 

برهة ظهر امذيع ثانية معلنًا �سدور امر�س�من اجمه�رين التالين:
التخطيط  وزير  من�سب  من  ها�سم  ج�اد  باإعفاء  جمه�ري  مر�س�م 
وتعين عبد الكرم ال�سيخلي )وزير اخارجية( وزيراً للتخطيط بال�كالة. 
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وزير  من�سب  من  قدوري  فخري  باإعفاء  اآخر  جمه�ري  مر�س�م 
القت�ساد وتعين طه اجزراوي بامن�سب وكالة. 

ثم ن�سيد وطني! 
ف�جئت باأمر امر�س�من واللهجة الث�رية. التي طلع بها علينا امذيع 
على  م�سى  قد  يكن  وم  امفاجئ؟  الأ�سل�ب  هذا  ماذا  ثم  التلفزي�ي! 
للي�م  م�عده  ي  ي�ؤكد  وه�  �ساعتن  من  اأقل  �س�ى  البكر  مع  حديثي 

التاي!
بعد ح�اي ن�سف �ساعة ت�جهت لل�زارة، وكانت ال�ساعة تقارب 

احادية ع�رة ليًا، ممت اأوراقي وعدت اإى امنزل. 
بي  ات�سل  الثاي،  الي�م  �سباح  من  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  وي 
هاتفيا العقيد �سفيق الدراجي �سكرتر عام جل�ش قيادة الث�رة م�ستف�را 
عن �سبب عدم جيئي اإى الق�ر مقابلة الرئي�ش ح�سب ام�عد. فقلت له 

اأم ت�سمع بامرا�سيم اجمه�رية ليلة اأم�ش؟ فكان ج�ابه بالنفي.
الذي  الث�رة  قيادة  جل�ش  اجتماع  حا�را  تكن  اأم  عجيب..   –

اأ�سدر تلك القرارات؟
– كا.. جاء ج�اب �سفيق وظن باي اأمزح معه!

اأجد مرراً  اأعفيت من من�سبي، وبالتاي ل  باأنني قد  ل�سفيق  اأكدت 
مقابلة الرئي�ش لبحث اأم�ر تتعلق باخطة وم�ساريع بلديات تكريت.

ي ع�ر الي�م ذاته، ات�سل بي عبد اخالق ال�سامرائي هاتفيًا – وكان 
والقطرية –  الق�مية  والقيادتن  الث�رة  قيادة  جل�ش  ي  ع�س�اً  حينها 
وطلب مني مقابلته ي مبنى القيادة الق�مية لبحث اأم�ر تتعلق باإحدى 

جان احزب. 
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م�سبق  علم  على  يكن  م  باأنه  اخالق  عبد  اأكد ي  معه،  اللقاء  وعند 
بامرا�سيم اجمه�رية التي �سدرت ليلة اأم�ش. وانه �سمعها من التلفزي�ن 
مثلما �سمعتها اأنا. وعند ا�ستف�ساري منه اإن كان حا�را اجتماع جل�ش 
فرة ط�يلة  منذ  امجل�ش  اجتماعات  قاطع  قد  باأنه  اأخري  الث�رة  قيادة 
احتجاجا على ت�رفات بع�ش الأع�ساء وعدم التزامهم مبادئ احزب. 
تعييني  اأعيد  احك�مي.  عملي  من  الأوى  امرحلة  انتهت  وهكذا 
بالعمل  وانغمرت  ام�ستن�رية.  اجامعة  ي  م�ساعداً  فاأ�ستاذا  مدر�سًا، 

الأكادمي البحت من�رفًا كليًا اإى البحث.
بعد �سهر من اإعفائي من من�سبي التقيت �سفيق الكماي الع�س� الحتياط 
ي القيادة القطرية وقتها ي حفل ع�ساء ي منزل �سديق م�سرك، واأثناء 
حديثنا، اأخري الكماي بتفا�سيل الظروف التي رافقت اإعفائي وفخري 
قدوري، فقال: ي م�ساء ذلك الي�م الذي �سدر فيه امر�س�مان كان جل�ش 
قيادة الث�رة منعقدا للنظر ي جدول اأعماله العتيادي. وي ح�اي ال�ساعة 
العا�رة م�ساء، انرى طه اجزراوي �ساكيا العراقيل التي ي�سعها »الدكاترة« 
الث�رة،  عجلة  لإعاقة  قدوري  وفخري  ها�سم  ج�اد  اأمثال  القت�سادي�ن 

متهما اإيانا، كعادته، بالأفكار الغربية وال�ستعمارية.
ويبدو اأن البكر قد انزعج من كام اجزراوي حيث التفت اإليه قائا: 
رفيق طه.. لي�ش للحزب �س�ى عدد قليل من الدكاترة العاملن معنا.. 
اإذا كان هذا ه� اجاه احزب..  اأن نتخل�ش منهم جميعا..؟  فهل تريد 
عليه  واأملى  الإذاعة  مدير  وات�سل  التلف�ن  �سماعة  البكر  ورفع  فبها.. 

امر�س�من اجمه�رين.. وه� ي حالة ع�سبية. 
وهكذا، وبهذه الب�ساطة، اجزراوي يتهم.. والبكر يحتد.. ويعفى 

وزيران.. على الف�ر!
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الف�شل الثاي ع�شر
الوزارة الثانية وتاأميم النفط

اإعفائي من ال�زارة واأنا منغمر ي العمل  م�ست ب�سعة �سه�ر على 
الأكادمي. وخال هذه الفرة عاد الدكت�ر فخري قدوري من اأمانيا. 
قيادة  مجل�ش  التابع  القت�سادية  ال�س�ؤون  مكتب  ي  ع�س�ا  تعيينه  وم 
جرد  غالبيتها  ال�ست�سارية.  امكاتب  من  عدد  للمجل�ش  كان  الث�رة. 
اأ�سماء وظيفية يعن فيها بع�ش قياديي احزب. غر اأن مكتبن فقط هما 
مار�سان  كانا  القان�نية،  ال�س�ؤون  ومكتب  القت�سادية  ال�س�ؤون  مكتب 
العمل ال�ست�ساري الفعلي. وكان لهذين امكتبن دور فعال ي اقراح 

اأو ت�سفية كثر من الت�ريعات التي اأ�سدرها جل�ش قيادة الث�رة. 

وكلمة حق يجب اأن تقال بحق من عمل�ا ي هذين امكتبن اللذين 
كان لهما دور فعال وجد ي ت�سير دفة احكم، فمكتب ال�س�ؤون القان�نية 
ي  جاهداً  عمل  الذي  اجن�سية(  )�س�ري  زلط  الفتاح  عبد  برئا�سة  كان 
»منع« �سدور كثر من الت�ريعات التي كان يقرحها وزير العدل اأو بع�ش 
القيادين ي احزب. والتي ل� �سدرت لكانت لها اآثار �سلبية على م�سالح 
اجماهر. كما عمل امكتب على اإعادة النظر ي كثر من التحقيقات التي 
كانت تقدم للقيادة بحق بع�ش ام�اطنن من قبل اأجهزة الأمن اأو اأجهزة 

احزب. وكان من �ساأن ذلك رفع احيف والظلم عنهم. 
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اأما مكتب ال�س�ؤون القت�سادية فكانت حال اإليه الكثر من الت�ريعات 
القت�سادية وامقرحات التي لها م�سا�ش بال�س�ؤون امالية. ونظراً لرتباط 
تلقى  )امكتب(  مقرحاته  كانت  فقد  مبا�رة.  ح�سن  ب�سدام  امكتب 
الأذن ال�ساغية. اإذ غالبا ما يتبنى �سدام اآراء امكتب ومقرحاته. وي�سدر 
ب�ساأنها القرارات الازمة. ومكن الق�ل باأن �سدام ح�سن م يكن يتخذ 
قراراً له عاقة بال�س�ؤون القت�سادية وامالية دون اأن مر اأول على مكتب 
من  ن�ع  ن�ساأ  فقد  ب�سدام،  مرتبط  امكتب  ولأن  القت�سادية.  ال�س�ؤون 

اح�سا�سيات بن بع�ش ال�زراء من اأع�ساء القيادة وبن امكتب.
�س�ى ع�س� و�سكرترة واحدة  امكتب  يكن ي  الأمر م  بادئ  ي 
وي منت�سف عام 1971 وكان قد م�سى على اإعفائي من ال�زارة ب�سعة 
ي  ع�س�ا  يريدي  باأنه  واأخري  هاتفيا  ح�سن  �سدام  بي  ات�سل  �سه�ر 

مكتب ال�س�ؤون القت�سادية.
ي  العمل  وبا�رت  امكتب.  ي  بتعييني  جمه�ري  مر�س�م  �سدر 
غرفة جاورة مكتب �سدام ي مبنى امجل�ش ال�طني مع ا�ستمراري ي 
مهنة التدري�ش اجامعي. م تق�سيم العمل الي�مي ي امكتب. فالدكت�ر 
وال�س�ؤون  القت�ساد  ب�زارة  امتعلقة  الق�سايا  اإليه  حال  قدوري  فخري 
القت�سادية  باخطة  امتعلقة  ام�سائل  اإي  حال  واأنا  العامة،  القت�سادية 
واأنا،  فخري  �س�ية،  نت�ساور  الأم�ر  اغلب  ي  وكنا  امالية.  وال�س�ؤون 
قبل اأن نقدم ت��سياتنا النهائية ل�سدام ح�سن، الذي كان يرفعها بدوره 

مجل�ش قيادة الث�رة. 
وهنا لبد من الق�ل باأن اأي مقرح ي�افق عليه �سدام ح�سن، كان 
يعني م�افقة جل�ش قيادة الث�رة عليه حتمًا. ول اذكر اأبدا اأن رف�ش جل�ش 
قيادة الث�رة مقرحًا يحمل ت�قيع �سدام اإل مقرحا واحدا يتعلق بع�دة 

ذوي الكفاءات �ساأ�رحه ي مكان اآخر من هذا الكتاب.
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امعامات  وبداأت  القت�سادية.  ال�س�ؤون  مكتب  ي  عملي  ا�ستمر 
الدولة  �س�ؤون  من  �ساأن  ح�ل  ل�سدام  يكتب  وزير  كل  تكر.  الي�مية 
ويحال كتابه اإى مكتبنا لبيان الراأي وتقدم الت��سية. وي اأحد الأيام، 
دخل �سدام مكتبي دون اأن يغلق الباب، وجل�ش برهة لي�ست بالق�سرة، 
فجاأة  نه�ش  ثم  امعامات.  بع�ش  عن  م�ستف�راً  اأم�ر عامة  متحدثًا ي 
وت�جه نح� الباب. وظننت باأنه يريد الع�دة اإى مكتبه، غر انه عاد اإى 
للقيادة  الباب.. و�ساألني: »دكت�ر.. كيف مكن  اأن اغلق  اجل��ش بعد 
حقيق طم�حاتها وتطلعاتها ي بناء العراق ودفع عجلة التنمية فيه بدون 
م�ارد مالية كافية؟ كيف ي�ستطيع احزب حقيق اأهدافه وم�اردنا الفعلية 

قليلة وهي بيد �ركات النفط الأجنبية؟ 
وهممت بالإجابة، ولكنه ا�سر�سل ي الكام مبينا بان ل مفر للعراق 
القت�سادي، م�سبها  ا�ستقاله  التامة على مقدراته وحقيق  ال�سيطرة  من 
عاقة احك�مة العراقية ب�ركات النفط الأجنبية بالعاقة بام�ظف الذي 
يت�سلم راتبه ال�سهري، منتظراً عاوته ال�سن�ية امعتمدة على ح�سن �سل�كه 
واإطاعته لروؤ�سائه. فاحك�مة العراقية ي ال�اقع هي مثابة م�ظف لدى 
اأح�سنت الأداء واأطاعت، �ستح�سل على  النفط الأجنبية. فان  �ركات 
العاوة ال�سن�ية وهي زيادة ب�سيطة ي اإنتاج النفط وبيعه. واإل ف�ستحرم 
من العاوة اأي تخفي�ش الإنتاج. وبالتاي يخف�ش اإيراد الدولة، ماما مثل 
تخفي�ش الراتب. هذه م�ساألة تقلق احك�مة وحد من حرية ت�رفاتها.. 

لبد لنا من و�سع حد لهذا الأمر.. األ تعتقد بذلك يا دكت�ر؟
فعا  ي�ستطيع  ل  العراق  بان  له  مبينًا  لأق�اله.  م�ؤيدا  ج�ابي  وجاء 
التخطيط لفرات ط�يلة دون اأن يك�ن لديه ت�س�ر معق�ل للحد الأدنى 

م�ارده النفطية لل�سن�ات القادمة. 
وهنا نه�ش �سدام قائًا: اإذن اأنت تتفق معي ي �رورة البدء بالتفكر 
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ح�ل كيفية التعامل مع �ركات النفط الأجنبية وفق منظ�ر يختلف عن 
ما  نعني  باأننا  ال�ركات  تفهم  معها، بحيث  ال�سابقة  تعامل احك�مات 
نق�ل. ونطبق ما نق�له فعًا. ثم غادر مكتبي، م�ؤكدا بان القيادة �ستبداأ 

قريبا باإجراء مفاو�سات جدية وحا�سمة مع �ركات النفط. 

عما�س و�شدام ودورهما ي مفاو�شات النفط
بن  كانت  التي  العاقات  تفا�سيل  ي  ادخ��ل  اأن  هنا  اأري��د  ل 
احك�مات العراقية امتعاقبة مع �ركات النفط الأجنبية والتي اأ�سار اإليها 
�سدام، ولكني اأريد اأن ا�رد بع�ش الأحداث التي رافقتها خال عملي 
كم�س�ؤول ي الدولة واأع�د بالذاكرة قليا، اإى الفرة التي �سبقت دخ�ل 

�سدام اإى مكتبي.
ط�يلة،  �سن�ات  عر  النفط  ب�ركات  العراق  عاقة  ات�سمت 
بالت�تر، ي�ستد حينا. وي�سعف حينا اآخر. اإ�سافة اإى ذلك فان جميع 
النفط،  �ركات  ي  ترى  كانت  العراق،  ي  ال�سيا�سية  التنظيمات 
ومكن  والراأ�سمالية.  لا�ستعمار  و�سعارا  الأجنبي  لا�ستغال  رمزا 
اإن  اأولهما  �سببان:  م�سدرها  كان  امت�ترة  العاقات  تلك  باأن  الق�ل 
المتيازات التي ح�سلت عليها ال�ركات ي الأ�سل قد مت ي فرة 
اخاف  وثانيهما،  الكامل.  ال�ستقال  على  العراق  ح�س�ل  ت�سبق 
الت��سع ي  وا�ستخراجه ومعدلت  النفط  التنقيب عن  مناطق  ح�ل 
الإنتاج والت�سدير وما يتبعهما، بطبيعة احال، حجم اإيرادات الدولة 
اأي�سا العاقات  الت�تر  اإى عنا�ر  النفط. وي�ساف  من ع�ائد ت�سدير 
فكل  ال�س�رية.  باحك�مات  ال�ركات  وعاقة  ال�س�رية،  العراقية – 
خاف بن �ركة نفط العراق )IPC( و�س�ريا، كان ينعك�ش اأثره على 
�ركة  على  اأثره  ينعك�ش  و�س�ريا  العراق  بن  خاف  وكل  العراق، 

نفط العراق. 
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قبل ت�سلم البعث لل�سلطة ي العراق عام 1968، اأ�سدرت احك�مة 
النفط  ل�ركة  م�جبه  اأعطت   ،1967 ل�سنة   97 رقم  القان�ن  العراقية 
ال�سهر  للقان�ن  انتزعت طبقا  التي  امناطق  العراقية حق تط�ير  ال�طنية 
الذي �سدر ي عهد عبد الكرم قا�سم وامعروف بالقان�ن رقم 80 ل�سنة 

 .1961
الذي   ،97 رقم  القان�ن  �سدور  على  العراق  نفط  �ركة  احتجت 
ال�سماي، مدعية  الرميلة  ا�ستثمار حقل  ال�طنية حق  النفط  خ�ل �ركة 
يقع  واجن�بي(  )ال�سماي  باأكمله  الرميلة  وحقل   1961 عام  منذ  باأنه 
�سمن مناطق امتيازها. وجاء ي مذكرات الحتجاج اإن م�ساهمي �ركة 
نفط العراق �سيتخذون كل الإجراءات الكفيلة منع الأطراف الأخرى 
من ا�ستغال ذلك احقل باعتباره حقا قان�نيا ل�ركة نفط العراق. وقد 
العراقية  احك�مة  اإى  ماثلة  احتجاج  مذكرة  الريطانية  احك�مة  بعثت 

ت�ؤيد فيها حق �ركة نفط العراق. 
النفطي  والت�تر  ال�سلطة  البعث  وت�سلم  قليلة،  اأ�سهر  وم�ست 

م�ستمر.
التي   1968 الأول(  )كان�ن  دي�سمر  ي  لندن  اإى  زيارتي  جاءت 
اأبدوا  الذين  العراق  نفط  �ركة  ممثلي  واجتمعت  �سابقا  اإليها  اأ�رت 
الرغبة  تلك  نقلت  وعندما  العراقية،  احك�مة  مع  اح�ار  ي  الرغبة 
لفرة. وطالت  ام��س�ع  تاأجيل  اإى  النية  الث�رة، اجهت  قيادة  مجل�ش 
باإجراء  احك�مة  بداأت  العام  هذا  وي   .1970 عام  جاء  حتى  الفرة 
مفاو�سات �رية باإ�راف �سالح مهدي عما�ش لكنها م ت�ستمر ط�يا 
وم يعلن عنها لأن ال�ركات، وفقا ما ورد ي التقرير ال�سيا�سي للم�ؤمر 
القطري الثامن حزب البعث عام 1974، »كانت حاول انتهاج خطة 

ت�س�يف ت�ستهدف تروي�ش الث�رة وتهيئة مقدمات اإ�سقاطها«. 
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ولكي ت�سع احك�مة حدا مماطلة ال�ركات ح�ل العراف بحق 
العراق ي حقل الرميلة ال�سماي اقرح عما�ش ت�جيه اإنذار اإى ال�ركات 
عن طريق اإلغاء امادة الثالثة من القان�ن رقم 80 ل�سنة 1961 التي كانت 
جيز للحك�مة العراقية تخ�سي�ش اأرا�سي اأخرى ل�ركات النفط الأجنبية 
امحددة لكل  امنطقة  تزيد على م�ساحة  األ  �ريطة  لها  احتياطا  لتك�ن 

�ركة. 
وبالفعل، اأ�سدر جل�ش قيادة الث�رة القان�ن رقم 24 ل�سنة 1970 

حققا رغبة عما�ش.
اإثرها انقطعت  الت�تر بن ال�ركات واحك�مة العراقية وعلى  وزاد 
امفاو�سات، وبداأ عما�ش يطرح فكرة تاأميم النفط وي�ر عليها، م�ؤكدا 
العاملة ي  النفط  التفاو�سي ل�ركات  ام�قف  امناخ لذلك لأن  ماءمة 
النفط  �س�ق  ي  امتغرات  ب�سبب  ي�سعف  بداأ  الأو�سط  ال�رق  منطقة 
العامي، وقد ا�ستطاع عما�ش اإقناع البكر ووزير النفط �سعدون حمادي 

البدء ي تهيئة ام�ستلزمات ال�سيا�سية للتاأميم. 
مذكرة  العراقية  احك�مة  تقدمت   1970 )حزيران(  ي�ني�  وي 
فيها  تطلب  اجزائر،  ي  انعقد  الذي  )الأوب��ك(  منظمة  اجتماع  اإى 
تاأييد العراق ي �راعه مع �ركات النفط وحقه ي اتخاذ ما يلزم من 
العراقي  امقرح  امنظمة  وتبنت  ام�روعة،  حق�قه  ل�سمان  اإجراءات 
با�ستثناء بع�ش اأع�سائها الذين وجدوا �سع�بة ي التزام حك�متهم مبداأ 
�سيتخذها  التي  الإجراءات  ماهية  العراق  ي��سح  م  ما  امطلق  التاأييد 

بحق ال�ركات. 
وجاء �سهر ي�لي� )م�ز( 1970، وبداأت الحتفالت مرور عامن 
�سد  وا�سعة  اإعامية  حملة  بداأت  ومعها  لل�سلطة.  البعث  ت�سلم  على 
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منا�سبة  النفط  ووزير  وعما�ش  البكر  خطب  ت�سمنتها  النفط،  �ركات 
الحتفال ببدء اأعمال احفر ي حقل الرميلة ال�سماي.

�سبتمر  حل  اأن  وما  التاأميم.  م�ستلزمات  متابعة  ي  عما�ش  اأ�ستمر 
)اأيل�ل( 1971 واإذا بعما�ش يعفى من من�سبه ويغادر اإى م��سك� �سفرا 
التي كانت م�كلة لعما�ش، حتى  للعراق، ويت�سلم �سدام ح�سن امهام 
قيل ي حينه اإن �سبب التاأخر ي بدء امفاو�سات اأو اإكمال م�ستلزمات 
اإى  ح�سل –  اإن  التاأميم –  ين�سب  اأن  يريد  كان  �سدام  اأن  ه�  التاأميم 

جه�ده ال�سخ�سية.
ثم بداأت امفاو�سات مع �ركات النفط.

امفاو�شات النفطية
ي 15 يناير )كان�ن الثاي( 1972، بداأت امفاو�سات الر�سمية بن 
فيها  العراقي  ال�فد  تراأ�ش  الأجنبية.  النفط  و�ركات  العراقية  احك�مة 
وزير اخارجية مرت�سى �سعيد عبد الباقي احديثي، وقد األقى ي جل�سة 
الفتتاح كلمة [1] حدد فيها م�قف العراق وا�راره على انتزاع حق�قه 
ام�روعة وفق �سيغ جديدة. وبعد اج�لة الأوى من امفاو�سات، طلبت 
ال�ركات من احك�مة العراقية اإمهالها بع�ش ال�قت لتقدم عر�سها بهذا 
ال�ساأن. وبعد اأ�سب�ع تقدمت ال�ركات ببع�ش العرو�ش والبدائل غر اأن 
احك�مة رف�ستها واعترتها عرو�سا تتناق�ش مع ج�هر مطالب العراق، 
الرف�ش  لهذا  ونتيجة  جديدة.  عرو�ش  تقدم  ال�ركات  من  وطلبت 

طلبت ال�ركات مهلة اأخرى لل�سفر اإى لندن للت�ساور. 
وي مطلع فراير )�سباط( 1972 عاد وفد ال�ركات وبداأت اج�لة 
الثانية من امفاو�سات التي تبن من خالها باأن ال�ركات ما تزال م�رة 
اإنه ي�ستهدف اللتفاف على م�سم�ن  على م�قفها الذي ي�ست�سف منه 
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اإ�سدار  ي  امطلق  العراق  بحق  الع��راف  وع��دم   80 رقم  القان�ن 
الت�ريعات اخا�سة برواته النفطية. 

وام�جه  امفاو�سات  على  الفعلي  ام�رف  ه�  ح�سن  �سدام  كان 
لل�فد العراقي )كان نائبا لرئي�ش جل�ش قيادة الث�رة ي�مئذ(، وكنت اأم�ش 
منه عدم ارتياحه م�قف ال�ركات اأو اطمئنانه اإى مناوراتها. لقد كان 
يلمح با�ستمرار باأن اأف�سل حل للق�سية النفطية ه� التاأميم الف�ري لأن 
امالية  ام�ساكل  تثر  �ستبقى  فاأنها  عرو�ش  من  طرحت  مهما  ال�ركات 

وال�سيا�سية للعراق.
انقطعت امفاو�سات النفطية ي نهاية فراير )�سباط( على ما اأذكر، 
وي اأبريل )ني�سان( 1972، حل م�عد البدء بالإنتاج ال�طني للنفط، 
واأثناء زيارة الك�سي ك��سيغن رئي�ش وزراء الحاد ال�س�فياتي للعراق بداأ 
الإنتاج ي حق�ل �سمال الرميلة، وبعد ذلك باأيام قليلة حملت اأول ناقلة 

النفط العراقي امنتج وطنيا اإى الأ�س�اق العامية.
اإذ بداأت بحملة وا�سعة  وم ت�سكت ال�ركات الأجنبية على ذلك، 
مدعية اأن نفط الرميلة ملك لها وحذرة دول العام من �رائه، كما جاأت 
باأن  قا�سم  الكرم  عبد  حك�مة  اأيام  اتبعتها  التي  القدمة  �سيا�ستها  اإى 

خف�ست الإنتاج ب�سكل حاد.
�سدام  وكان  للعراق،  كثرة  �سع�بات  ال�ركات  م�قف  خلق  لقد 
حركة  حرية  من  يحد  م�قف  لأنه  لي�ش  بقلق  ام�قف  هذا  اإى  ينظر 
احك�مة العراقية فح�سب، بل لأنه ي�سكل حديا ل�سدام ب�سفته ام�رف 
الفعلي على امفاو�سات، وعليه ل� انقطعت امفاو�سات، وقد انقطعت 
فعا، وم يتمكن �سدام من حل هذه ام�سكلة فان و�سعه ال�سخ�سي قد 

ي�سيبه بع�ش الإحراج اأمام قيادة احزب وك�ادره. 
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اأ�ساأل  اأيام دون اأن ياأتي �سدام اإى مكتبه، وكنت كلما  م�ست عدة 
�سكرتره اخا�ش عن »ال�سيد النائب« كان يق�ل باأنه مت�عك وم�ساب 

بالأنفل�نزا. 
طالبا  هاتفيا  بي  يت�سل  ح�سن  ب�سدام  واإذا  اأخ��رى  اأي��ام  وم�ست 
ماي�  من  الأول  الي�م  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  ي  مكتبه  اإى  ح�س�ري 

)اأيار( ي�م عيد العمال.
امجل�ش  مبنى  ي  اأح��د  يكن  وم  امحدد  ام�عد  ح�سب  ذهبت 
الرائد علي  ال�سخ�سي  �س�ى �سدام و�سكرتره  ال�طني، حيث مكتبه، 

العبيدي ومرافقه �سباح مرزا. 
جل�ست على الكر�سي امقابل مكتبه، وبعد عبارات امجاملة �ساألني.

– هل تعرف ماذا طلبتك هذا الي�م وه� عطلة ر�سمية؟ 

– كا..

– طلبتك الآن لأي اأريد منك ب�سفتك ال�سخ�سية اأن تعد ي درا�سة 

خا�سة و�رية للغاية عن كيفية اإدارة م�ارد الدولة من خال ثاث بدائل 
هي:

 انقطاع ام�ارد النفطية بن�سبة %100	•
 انقطاع ام�ارد النفطية بن�سبة %75	•
 انقطاع ام�ارد النفطية بن�سبة %50	•

الدولة من  الدرا�سة مقرحات حددة لزيادة م�ارد  اأن تت�سمن  على 
م�سادر اأخرى ي ظل كل بديل. ثم اأ�سار اإي �سدام ب��س�ح باأن هذه 
الدرا�سة يجب اأن تك�ن �رية ل يعرف بها اأحد، واأذكر جيدا اإنه قال 
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اإذا ات�سل بك اأي ع�س� ي القيادة اأو اأي �سخ�ش اآخر مهما كان من�سبه 
و�ساألك عن هذه الدرا�سة فعليك اإحالته اإي، ل تخرهم باأي �سيء.

من  �سادر  بيان  م�س�دة  له  اأعد  اأن  يريد  اإنه  قائا،  �سدام  واأ�ساف 
ال�سن�ية  القت�سادية  باخطة  العمل  ين�ش على وقف  الث�رة  قيادة  جل�ش 
)امنهاج ال�ستثماري( وفر�ش التق�سف التام ي م�روفات الدولة ما ل 

ي�ؤثر على ام�ساريع القت�سادية امبا�ر بها.
وقبل اأن اأغادر مكتبه �ساألته عن امدة الزمنية التي يريد خالها الدرا�سة 

فاأجابني باأ�رع وقت مكن. اأ�سب�عن اأو ثاثة على اأكر تقدير. 
غادرت مكتب �سدام وي ذهني ت�ساوؤلت كثرة.

ماذا يطلب مني �سدام مثل هذه الدرا�سة امعقدة خال فرة ق�سرة؟ 
ماذا ل يكلف بها وزارة التخطيط حيث الإمكانيات الفنية الهائلة؟ ماذا 
يطلب مني عدم اإخبار اأي �سخ�ش حتى رئي�ش اجمه�رية؟ ل اأظنه يريد 

اختباري علميًا.
النفط  تاأميم  اتخاذه.  يريد  اقت�سادي  اإجراء  اأن يك�ن ي ذهنه  لبد 

حتما ولكن متى؟
م�ش  م  ولكن  �سدام،  طلبه  ما  اإعداد  بداأت ي  التاي  الي�م  ي 
ت�سدر  اجمه�رية  امرا�سيم  من  ب�سل�سلة  واإذا  معدودة،  اأيام  �س�ى 
للتخطيط  وزيرا  تعييني  فيها  اأعيد  جديدة  وزارة  بت�سكيل  وتق�سي 

للمرة الثانية. 

الوزارة الثانية وتاأميم النفط
ي ي�م 1972/5/14 اأ�سدر رئي�ش اجمه�رية اأحمد ح�سن البكر 
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مر�س�مًا باإجراء تعديل وزاري �سامل عن م�جبه جم�عة من ال�سخ�سيات 
غر البعثية. كانت هذه الت�سكيلة ال�زارية اجديدة مهيدا م�ساركة عنا�ر 
»اجبهة ال�طنية« ي احكم، ومن ثم تاأميم النفط العراقي الذي بداأت 
مفاو�سات العراق ب�ساأنه مع �ركات النفط الأجنبية )ر�سميا( قبل ذلك 

بخم�سة اأ�سهر.

وم�جب التعديل اأو الت�سكيلة ال�زارية، فقد اأ�سدر رئي�ش اجمه�رية 
مرا�سيم على النح� التاي: 

1 – امر�س�م الأول يق�سي ي فقرته الأوى بتعين:
الدكت�ر ر�سيد الرفاعي وزيرا للموا�شات

عدنان اأي�ب �سري وزيرا لل�شباب
حامد عل�ان اجب�ري وزيرا لاأعام
الدكت�ر ج�اد ها�سم  وزيرا للتخطيط

حكمة العزاوي وزيرا لاقت�شاد
مكرم الطالباي وزيرا للري
ه�سام ال�ساوي وزيرا للتعليم العاي والبحث العلمي

الدكت�ر نزار الطبقجلي  وزيرا للدولة
عامر عبد اه  وزيرا للدولة

مثان  اثنان  ال���زارة  دخل  فقد  ال�زارية  الت�سكيلة  هذه  وم�جب 
احزب ال�سي�عي العراقي، هما عامر عبد اه ومكرم الطالباي، واثنان 

من العنا�ر الق�مية هما ه�سام ال�ساوي والدكت�ر نزار الطبقجلي. 
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ال�زراء من  بع�ش  اإعفاء  ت�سمنت  فقد  امر�س�م  الثانية من  الفقرة  اأما 
منا�سبهم على النح� التاي:

•  اإعفاء �سفيق الكماي من من�سب وزير الإعام.	
•  اإعفاء الدكت�رة �سعاد خليل اإ�سماعيل من من�سب وزيرة التعليم 	

العاي والبحث العلمي.
•  اإعفاء الدكت�ر طه اإبراهيم العبد اه من من�سب وزير الري.	

الكماي ع�س�اً ي  �سفيق  تعين  ت�سمن  فقد  الثاي  امر�س�م  2 – اأما 
الدكت�ر  وتعين  الث�رة،  قيادة  مجل�ش  التابع  الرب�ية  ال�س�ؤون  مكتب 
اأما  الأعلى.  الزراعي  امجل�ش  ي  متفرغًا  ع�س�اً  اه  العبد  اإبراهيم  طه 

الدكت�رة �سعاد فلم تعن ي اأي من�سب. 
اإعداد �سيغة بيان  قلت �سابقا باأن �سدام ح�سن كان قد طلب مني 
ل�قف العمل بامنهاج ال�ستثماري )اخطة القت�سادية ال�سن�ية( وفر�ش 

�سيا�سة للتق�سف والقت�ساد ي النفقات.
اأعددت البيان ي حينه وقدمته ل�سدام ح�سن الذي احتفظ به. وي 
ي�م 1972/5/18، اأي بعد اأيام قليلة من ت�سكيل ال�زارة، اأ�سدر جل�ش 

قيادة الث�رة بيان التق�سف ام�سار اإليه. 
لقد جاء ي مقدمة البيان اإ�سارات وا�سحة اإى م�قف �ركات النفط 

الأجنبية من مطالب العراق وما يحتمل اتخاذه من خط�ات قريبة. 
التاآمرية  »امحاولت  من  العراق  يجابهه  ما  اإى  البيان  اأ�سار  كما 
النفط  و�ركات  ال�ستعمارية  الدوائر  قبل  من  القت�سادية  وال�سغ�ط 
الحتكارية«. بحيث اأ�سبحت تلك امحاولت ت�ؤثر ب�سكل مبا�ر على 

ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي للعراق. 
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لتلك  حد  و�سع  على  عازمة  احك�مة  اأن  اإى  اأي�سًا  البيان  واأ�سار 
امحاولت حتى ل تتاأثر اقت�ساديات الباد برغبات الحتكارين، واأن 
احك�مة عازمة على و�سع حد نهائي وحا�سم للممار�سات الحتكارية 
ي نهب ثروات العراق النفطية. واأ�سار البيان كذلك اإى اأن احك�مة قد 

تدار�ست هذا ال��سع اخطر وقررت: 

•  فر�ش التق�سف التام ي كافة اأوجه الإنفاق احك�مي. 	
•  اإيقاف العمل بامنهاج ال�ستثماري ل�سنة امالية 72 – 1973 	

فيما يتعلق بام�ساريع غر امبا�ر بها. 
•  فر�ش التق�سف فيما يتعلق بال�رف من ام�ج�دات الأجنبية.	

وا�ستثنى البيان �ركة النفط ال�طنية من تلك الإجراءات، كما خ�ل 
وزيري التخطيط وامالية اإ�سدار التعليمات الازمة لتنفيذه.

ي  النفط  وزارة  اأ�سدرته  اآخر  لبيان  لحقا  البيان  هذا  جاء  لقد 
اأ�سب�عن  مدة  الأجنبية  النفط  �ركات  م�جبه  اأمهلت   1972/5/15
فقط لتقدم عر�ش اإيجابي ح�ل امطالب التي قدمتها احك�مة العراقية 
العراقية  احك�مة  باأن  �ريح  ب�سكل  البيان  وحذر  امفاو�سات،  اأثناء 
التي  والت�ريعية  القان�نية  الإجراءات  اتخاذ  اإى  م�سطرة  نف�سها  �ستجد 

تراها �رورية حماية م�سالح العراق.
اخام  النفط  ت�سدير  اأرقام  تتبع  من  »ياحظ  اأنه  على  البيان  واأكد 
�سيا�سة  تتبنى  بداأت من جديد  ال�ركات  اأن  العراق،  من حق�ل �سمال 
امالية على حك�مة اجمه�رية  ال�سغ�ط  ال�اطئ بق�سد مار�سة  الإنتاج 
العراقية. اإن هدف ال�ركات من مار�سة ال�سغ�ط على حك�مة الث�رة 
يبدو وا�سحا للمتتبع لأم�ر الإنتاج وعاقتها ب�سر امفاو�سات اجارية 
بن احك�مة وال�ركات وحاولة الأخرة مار�سة ال�سغط على احك�مة 
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فراير  ي  ال�سعب  طريقها  اإى  الأخ��رة  امفاو�سات  و�سلت  اأن  بعد 
)�سباط( امن�رم. 

ي  فاإنها  احقائق  هذه  ت��سح  اإذ  العراقية  اجمه�رية  حك�مة  اإن 
التي  ال�خيمة  ال�سيا�سة  هذه  ع�اقب  من  ال�ركات  حذر  نف�سه  ال�قت 
ي�سع  اإذ ل  العاقة بن احك�مة وال�ركات،  اإ�سعاف  اإى  اإل  ت�ؤدي  ل 
ق�سية م�ش م�سلحة من م�سالح  الأيدي ي  تقف مكت�فة  اأن  احك�مة 

ال�سعب اج�هرية«. 
لقد كان هذا البيان الذي اأ�سدرته وزارة النفط، والبيان الذي اأ�سدره 
امقالت  �سل�سلة  وكذلك   ،1972/5/18 ي�م  الث�رة  قيادة  جل�ش 
وا�سحة  م�ؤ�رات  النفطية،  ال�سيا�سة  »الث�رة« ح�ل  الفتتاحية جريدة 
باأن العراق �سي�ؤم النفط. ول اأك�ن مبتعدا عن احقيقة اإذا قلت اأن ذلك 
اأن  ال�سخ�سي ه�  الجاه قد ر�سخه �سدام ح�سن �سخ�سيًا. وانطباعي 
�سدام كان فعا يريد التاأميم ولي�ش قب�ل اأي عر�ش من �ركات النفط 

حتى واإن وافقت ال�ركات على جميع مطالب العراق.
م�قفه  به  ليدعم  مهمة  خط�ة  ل�سدام  بالن�سبة  التاأميم  كان  لقد 
اأكر  ب�سكل  والدولية  العربية  ال�سيا�سة  �ساحة  على  وليرز  ال�سخ�سي 

و�س�حا وق�ة. 
غر اأن �ركات النفط م ت�سدق باأن احك�مة �ستلجاأ اإى التاأميم

الأجهزة  اأجزت  لل�ركات،  اأعطيت  التي  الأ�سب�عن  مهلة  وخال 
الفنية ل�زارة النفط ومكتب ال�س�ؤون القت�سادية، الت�ريعات القان�نية 

الازمة للتاأميم انتظارا ل�ساعة ال�سفر ي�م.1972/6/1
انتهت مدة الأ�سب�عن وم تقدم ال�ركات عر�سا ير�سي العراق.
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عقد   1972/6/1 ي�م  �سباح  من  والن�سف  العا�رة  ال�ساعة  وي 
البعث  حزب  القطرية  والقيادة  الث�رة  قيادة  وجل�ش  ال���زراء  جل�ش 

اجتماعا م�سركا ي مبنى الق�ر اجمه�ري. 
تراأ�ش اأحمد ح�سن البكر الجتماع. واإى مينه جل�ش �سدام ح�سن 
ومظاهر الفرح بادية على وجهه. بداأ البكر حديثه ي اإعطاء ال�زراء نبذة 
خت�رة ما م �سابقا من مفاو�سات مع �ركات النفط وم�قفها امتعنت، 

و�رح كذلك م�قف احك�مة. 
م ي�ر البكر ي حديثه اإى كلمة »التاأميم« بل قال »اإنه ي �س�ء كل 
ت�سمن  التي  الازمة  الت�ريعات  اإ�سدار  قررت  قد  احك�مة  فاإن  ذلك 
باأننا  يقل  م  اإنه  النفطية«. �سحيح  ثروته  على  وحافظ  ال�سعب  حق�ق 
�سن�ؤم النفط ولكنه كان وا�سحا باأن التاأميم ه� اخط�ة التي ي�سر اإليها 
انرى  حيث  ال���زراء  بع�ش  على  غام�سا  كان  الأمر  اأن  ويبدو  البكر. 
حديثكم  الرئي�ش..  �سيادة  ليت�ساءل:  الزراعة  وزير  جال  نافذ  ال�سيد 
)اأخ  كاكا  الرئي�ش:  فاأجابه  �سيحدث؟  الذي  ما  ولكن  ومفيد  قيم  معنا 

بالكردية(.. اأم تفهم ما اأعنيه؟ �سن�ؤم النفط هذا الي�م.

بيان التاأميم
ح�سن  اأحمد  اأذاع   1972/6/1 ي�م  م�ساء  من  الثامنة  ال�ساعة  ي 
البكر بيان التاأميم من حطات الإذاعة والتلفزي�ن. وكان �سدام ح�سن 
الث�رة  جريدة  حرير  )رئي�ش  عزيز  طارق  وقام  البيان،  اأعد  الذي  ه� 
اآنذاك( بت�سذيبه من حيث ق�اعد اللغة العربية. وت�سمن البيان ا�ستعرا�سا 
»للن�سال العربي ام�ستمر للق�ساء على الركائز الأ�سا�سية وام�سالح احي�ية 
اأدبيات  الكثر من  ال�ج�د ال�ستعماري« كما ت�سمن  يق�م عليها  التي 
حزب البعث ح�ل الق�سية الفل�سطينية ون�سال ال�سع�ب امحبة لل�سام 
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العامية  امتميز منذ احرب  الريطانين  الريطاي، ودور  �سد ال�ستعمار 
الأوى ي تدبر الد�سائ�ش وعقد امعاهدات والتفاقيات لتق�سيم ال�طن 

العربي وت�سليم فل�سطن لل�سهاينة.
كما اأكد البيان على مررات قيام ث�رة ال�سابع ع�ر من ي�لي� )م�ز( 
التي قادها حزب البعث من اأنها مررات منطقية لتاأمن »امناخ امطل�ب 
لكي ت�ؤدي فيه اجماهر دورها الأ�سا�سي ي الن�سال ال�طني والق�مي، 
الثقافية  احق�ق  و�سمان  الكردية،  جماهرنا  الق�مية  احق�ق  وت�فر 

لاأقليات الق�مية«. 
تاأميم  قان�ن  اإ�سدار  ال�سعب«  »با�سم  البكر  اأعلن  البيان  نهاية  وي 
والذي  ل�سنة 1972،  رقم 69  امحدودة  العراق  نفط  �ركة  عمليات 

اعتر نافذا من تاريخ �سدوره ي 1972/6/1.
وطبقا للقان�ن رقم 69، فقد اأن�ساأت �ركة حك�مية �سميت »ال�ركة 

العراقية للعمليات النفطية« لتحلل حل �ركة نفط العراق. 
امبا�ر على مراحل ما  اإ�رافه  ا�ستمرار �سدام ح�سن ي  اأجل  ومن 
�سدام(  مكتب  عام  )مدير  اجليل  عبد  غام  انتدب  فقد  التاأميم،  بعد 
ال�ركة اجديدة من مقرها ي كرك�ك. وكان غام عبد اجليل  لإدارة 
اإذاعة  قبل  ي�م 1972/6/1 – اأي  فعا �سباح  اإى كرك�ك  قد و�سل 
بيان التاأميم – يرافقه بع�ش الفنين من وزارة النفط و�ركة النفط ال�طنية 
بينهم ال�سيدان حمد جابر ح�سن مدير عام الدائرة الفنية ي وزارة النفط 

وطارق عزيز مدير عام احفر والإنتاج ي �ركة النفط ال�طنية. 
 1972/6/1 ي  ح�سل  الذي  التاأميم  اأن  هنا،  بالإ�سارة  وجدير 
اقت�ر على نفط ال�سمال. اأما نفط اجن�ب )�ركة نفط الب�رة( فقد اأم 
على مرحلتن امرحلة الأوى ي اأكت�بر )ت�رين الأول( 1973، حيث 
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اأمت   1975 الأول(  )كان�ن  دي�سمر  وي  فقط.  ه�لندا  ح�سة  اأمت 
ح�ستا بريطانيا وفرن�سا ي �ركة نفط الب�رة. 

قيادة  جل�ش  اأ�سدر  التاأميم،  بيان  فيه  اأذيع  الذي  ال�قت  نف�ش  وي 
الث�رة بيانا اآخر يتعلق با�ستعداد العراق للدخ�ل ي مفاو�سات مبا�رة 
مع احك�مة الفرن�سية ح�ل ح�ستها ي ال�ركة ام�ؤمة ل�سمان بقاء تلك 

ام�سالح وا�ستمرارها.
ي الي�م التاي للتاأميم، طلعت علينا جريدة »الث�رة« مقال افتتاحي 
هيئة  من  ت�سذيب  دون  ولغته  وباأ�سل�به  �سخ�سيا  ح�سن  �سدام  كتبه 

التحرير اأو رئي�سها طارق عزيز. 
لقد كان وا�سحا من افتتاحية جريدة »الث�رة« اإن �سدام ح�سن يريد 
اأن يق�ل اأن �سهر ي�ني� )حزيران( الذي اقرن ي اأذهان النا�ش بالهزمة 
وامرارة، نتيجة حرب 1967 التي خ�رها جمال عبد النا�ر، اأ�سبح 
بالن�ر والت�سميم والفرح، وي هذا وفاء  يقرن  الي�م معنى جديداً  له 
ب�عد حزب البعث بتح�يل النك�سة اإى منطلق للن�ر، لأنه، كما كتب 
�سدام، ت�فرت لل�سعب »القيادة الث�رية احكيمة ذات الأفق التاريخي 

ال�ا�سح والقدرة العالية على و�سع التكتيك ي خدمة ال�سراتيجية. 
ال�سعب«  »جماهر  خرجت  اأن  بعد   ،1972/6/2 ي�م  وانتهى 

ترق�ش ي �س�ارع بغداد كعادتها تاأييداً للحزب وقيادته الدم�قراطية!

ح�شة كولبنكيان ي نفط العراق
نفط  امتيازات  من   %5 متلك  الرتغالية  ك�لبنكيان  م�ؤ�س�سة  كانت 
ي  الأوى  مرحلتن،  على  اح�سة  هذه  التاأميم  �سمل  وقد  العراق. 

1972/6/1 والثانية ي 1973/12/20.
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احزب«  قيادة  »با�سم  ح�سن  �سدام  قرر  اح�سة،  هذه  تاأميم  بعد 
الحتفاظ بع�ائدها ال�سن�ية ي ح�ساب م�ستقل ي اخارج لكي يك�ن 
امال ل�ستخدامها ي  من  كافية  مبالغ  تعبره،  على حد  احزب،  لقيادة 
غزو  وق�ع  حال  ي  اأو  انقاب،  وق�ع  حال  ي  احكم  اإى  الع�دة 

خارجي. 
واأذكر اأنه ي اإحدى اجل�سات اخا�سة، وكان حا�را فيها اأمن عبد 
الكرم وزير امالية، والدكت�ر ف�زي القي�سي حافظ البنك امركزي، اأن 

التفت �سدام اإلينا قائًا: 
»حزب البعث قد جاء اإى العراق ليحكم 300 �سنة.. ولكي ي�ستمر 
انقاب ع�سكري، فا  نتيجة  �سق�طه  اإليه ي حال  يع�د  اأو  ي احكم 
بد من وج�د م�سدر ماي �سخم لديه خارج العراق.. نحن ل نريد اأن 
نقع ي اأخطاء عام 1963 عندما �سقط حكمنا واجهنا �سع�بات مالية 
كبرة.. اإذن فكروا لنا يا رجال القت�ساد ح�ل كيفية تخ�سي�ش ع�ائد 

ح�سة ك�لبنكيان ام�ؤمة للحزب«.
خ�س�ش  منه  بقرار  قان�نا  الث�رة  قيادة  جل�ش  اأ�سدر  فقد  وبالفعل، 
م�جبه 5% من ع�ائد العراق النفطية �سن�يا للحزب، ي�دع ي ح�ساب 

خا�ش ي اخارج حت اإ�راف �سدام ح�سن. 
وح�سب تقديراتي، فان الع�ائد امراكمة من هذه الن�سبة قد بلغت 
ي نهاية عام 1989 ح�اي ع�رة اآلف ملي�ن دولر اأمريكي. وعلى 
افرا�ش ا�ستثمار تلك امبالغ ي ودائع م�رفية ثابتة، وبعائد �سن�ي بن�سبة 
تراوح بن 8 و18%، فاإن امبلغ امراكم ي نهاية عام 1990 ي�سل اإى 

31 األف ملي�ن دولر.
م�اقعه  يثبت  كبر  �سيا�سي  ن�ر  حقيق  يريد  ح�سن  �سدام  كان  لقد 
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داخل العراق. ولينطلق منه اإى ال�طن العربي خاطبا جماهره ليق�ل لهم 
باأنه البديل الأوحد لقيادة العرب. وم يكن امناخ ال�سيا�سي ي ال�سبعينات 
مهياأ لن�ر ع�سكري، كما م تكن اإمكانيات العراق اآنذاك كفيلة بتحقيق 
اأي ن�ر ع�سكري. اإذن، لبد من البحث عن جال اآخر للن�ر. هذا امجال 
وجده �سدام ي اجانب القت�سادي: النفط. لذلك، اأ�رف �سدام بنف�سه 

على امراحل التي �سبقت التاأميم، وامراحل التي اأعقبته. 
ي�ني� )حزيران( 1972،  التاأميم ي  قرار  �سن�ات من  وبعد ع�ر 
عقد حزب البعث ي العراق م�ؤمره القطري التا�سع ي ي�ني� )حزيران( 
1982، وبحث م��س�ع تاأميم النفط ي العراق ودور �سدام ح�سن 
فيه. وخرج علينا التقرير اخا�ش بذلك ام�ؤمر ليق�ل: »والرفيق �سدام 
ح�سن ه� القائد ال�س�قي والتعب�ي )ال�سراتيجي والتكتيكي( لعملية 
تاأميم النفط التي تعتر من اأكر امنجزات ال�طنية والق�مية التاريخية. 
جنة  رئا�سة  ي  امبا�ر  م�قعه  ومن  القيادة  ي  اخا�ش  م�قعه  من  فه� 
ا�ستدراج  خطة  و�سع  التفاقيات،  وتنفيذ  النفط  ل�س�ؤون  امتابعة 
ال�ركات الحتكارية اإى امفاو�سات، وي اأثناء فرة الإنذار بن 17 
ماي� )اأيار( 1972 والأول من ي�ني� )حزيران( 1972، ي�م �سدور 
والإعامية  ال�سيا�سية  احملة  بنف�سه  ه�  قاد  التاريخي،  التاأميم  قرار 
وعملية التعبئة اجماهرية التي مهدت للقرار، وه� الذي واجه ب�سر 
اتخاذ  حظات  �سبقت  التي  واخ�ف  الردد  حالت  وحزم  وحكمة 
يعرفها  ل  مكت�مة  ط�يلة  �سن�ات  بقيت  التي  احالت  تلك  القرار(*) 

اإل عدد قليل«.
الدكت�ر �سعدون  بها  يق�سد  التقرير،  اإليها  ي�سر  التي  – حظات اخ�ف والردد   )*(
اأن ذكر ي �سدام ي منا�سبات  اآنذاك. لقد �سبق  حمادي الذي كان وزيرا للنفط 
عديدة، اأن حمادي كان مرددا ي اتخاذ قرار التاأميم. كما اأ�سار اإى هذا الردد، 

دون ت�سمية حمادي، ي جل�سات عديدة مجل�ش التخطيط.
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[1] – جاء ي كلمة احديثي: »اإن احك�مة العراقية راغبة وباإ�رار على حل وح�سم 

كافة الق�سايا امعلقة معكم بال�سكل الذي ي�سمن م�سالح العراق احي�ية، وحقيق 
طم�حات �سعبنا، فمنذ ما يزيد على ع�ر �سن�ات و�سيا�سة ال�ركات اإزاء العراق – 
وحده دون غره – تت�سم بطابع ال�سلبية امطلقة، واتخاذ عدد من الإجراءات التي 
واإنتاجية  ا�ستثمارية  �سيا�سة  اتباع  اأن  الق�مي.  باقت�سادنا  الأ�رار  اأفدح  اأحقت 
وتع�سف  اإ�سعافه،  بهدف  العراق  على  ام�ستمر  ال�سغط  اإى  الأ�سا�ش  ي  م�ستندة 
لكل  به  م�سلم  وا�سح  حق  ه�  الذي  الريع  تنفيق  مبالغ  دفع  عدم  ي  ال�ركات 
الدول امنتجة للنفط، والتاعب ام�ستمر معدلت الإنتاج من حق�لنا النفطية، اإما 
ت�ستجيب�ا  اأن  اأطالبكم  ال�سيا�سات.  بتلك  ال�ستمرار  على  وا�سحة  م�ؤ�رات  هي 
 17 ث�رة  اأوجدتها  التي  اجديدة  العاقات  ل�اقع  مدركة  واقعية  بروح  حق�قنا 
اإى  اأدع�كم  اإي  ال�سراكي،  العربي  البعث  حزب  بقيادة   ،1968 )م�ز(  ي�لي� 
الإقرار بكامل  اأ�سا�ش  الأهداف وقائمة على  مبا�رة وا�سحة  مفاو�سات �ريحة 
حق�قنا والبتعاد عن كل ما من �ساأنه اللتفاف اأو تعطيل م�سامن القان�ن رقم 80 
ل�سنة 1961، والذي اأ�سحى واحدا من اأقد�ش احق�ق التي يتم�سك بها �سعبنا، 
�ركة  اأي  �سد  ل�سنا  نحن  اإيجابية.  نتائج  اإى  امفاو�سات  هذه  تنتهي  اأن  واأرج� 
من ال�ركات التي حاول اأن ت�ستثمر روؤو�ش اأم�الها بال�سكل الذي يحفظ �سيادتنا 

ويحفظ م�سالح �سعبنا«.
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الف�شل الثالث ع�شر
ي ال�شيا�شة ااقت�شادية

التي  القت�سادية  ال�سيا�سات  تفا�سيل  ي  الدخ�ل  ب�سدد  هنا  ل�ست 
للخطط  الفنية  ام�ستلزمات  �رح  ي  الدخ�ل  اأو  العراق،  عليها  �سار 
لي�ست  اأم�ر  فهي  امتعاقبة،  العراقية  احك�مات  تبنتها  التي  القت�سادية 
م��س�ع هذه امذكرات، اإ�سافة اإى اأن امكتبة العربية والأجنبية تزخر 
بام�سادر الكثرة عنها. ولكن مع ذلك، لبد اأن نذكر �سيئا عن التخطيط 
من اأجل التنمية ي العراق نظرا لرتباط ذلك بال�سيا�سة التي تبناها حزب 
البعث ي م�ؤمراته، انطاقا من ت�س�راته العقائدية ولرى بعدئذ مدى 

جاح اأو اإخفاق تلك ال�سيا�سة امنطلقة من العقيدة النظرية. 
عندما و�سعت احرب العامية الثانية اأوزارها، كانت �س�رة العام قد 
تغرت. فقد بداأت حركات التحرر ال�طني ي اأجزاء كثرة من العام. 
وهبت ال�سع�ب التي رزحت حت نر ال�ستعمار تدافع عن حقها ي 
احياة، وي احرية، وي ال�ستقال. وهكذا ظهرت دول جديدة حديثة 
ال�ستقال. وبداأت تنا�سل من اأجل ق�سية التنمية القت�سادية م�ستهدية 

بامفاهيم ال�سراكية لتحقيقها، و�سالكة طريق العدالة الجتماعية. 
ومنذ بداية اخم�سينات، بداأ الجاه امتزايد نح� التخطيط القت�سادي 
الذي مكن اأن نرده اإى اأثر الك�ساد العظيم والدمار امادي ي دول اأوربا 
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العراقي ي  الثانية. ولقد كان و�سع القت�ساد  العامية  من جراء احرب 
تلك الفرة ي�سابه و�سع اأي اقت�ساد متخلف. اإذ كان يعتمد ي الأ�سا�ش، 
على الزراعة وا�ستخراج النفط اخام، والأر�ش الزراعية كانت خا�سعة 
لنظام الإقطاع. اأما البن�ك وام�ؤ�س�سات امالية والتاأمينية الأجنبية، فكانت 
ت�سيطر �سيطرة �سبه كاملة على قطاع امال. اأما قطاع التجارة اخارجية، 
فكانت حتكره العنا�ر الأجنبية. هذا بالإ�سافة اإى اأن �سادرات العراق 
وا�ستراداته كانت وقفا على الدول ام�سيطرة. ومن ثم فقد كانت التبعية 

القت�سادية للخارج اإحدى �سمات القت�ساد الق�مي. 
وجاءت ث�رة ي�لي� )م�ز( 1958. وبداأت حاولت اإحداث تغير 
جذري ي البنيان القت�سادي والجتماعي ي ظل نظام اقت�سادي يعمل 

على حقيق الكفاية ي الإنتاج والعدالة ي الت�زيع. 
ومكن الق�ل اأنه ي خال الفرة 1958 – 1964 �سار القت�ساد 

العراقي ي اجاهن متميزين.
عن  الجتماعي  النظام  ي  تغير  اإحداث  حاولة  ه�  الأول،  الجاه 
و�سع  الذي   ،1958 ل�سنة   30 رقم  الزراعي  الإ�ساح  قان�ن  طريق 
حدودا للملكية الزراعية. وق�سى باإعادة ت�زيع الأر�ش الزائدة عن احدود 
الق�س�ى على الفاحن. ول�ست هنا ب�سدد احديث عن هذا القان�ن وما 
تتعلق  انتقادات  اإليه من  رافق تطبيقه من م�سكات »اإدارية«. وما وجه 
حيث  من  القان�ن  اأن  غر  تنفيذية  اأم�ر  فهي  الزراعية،  الأر�ش  باإدارة 
امبداأ، قد حقق هدفه ال�سيا�سي وامادي ي �رب الإقطاع كطبقة، وي 

ح�يل اأكر عدد من الفاحن امعدمن اإى ماك زراعين. 
اأما الجاه الثاي الذي �سار عليه القت�ساد العراقي، فه� ظه�ر دور 
القطاع العام ي الن�ساط القت�سادي. وذلك ي اأعقاب �سدور قرارات 



-195-

التاأميم عام 1964، التي ت�سمنت تاأميم جميع �ركات التاأمن واإعادة 
ال�سناعية  ال�ركات  وبع�ش  اخا�سة،  التجارية  البن�ك  وجميع  التاأمن 
تاأ�سي�ش م�ؤ�س�سة ا�سراكية هي ام�ؤ�س�سة القت�سادية تت�ى  والتجارية. ثم 
اإدارة ال�ركات ال�سناعية والتجارية و�ركات التاأمن ام�ؤمة. كما اأحقت 
التاأميم.  قرارات  اإ�سدار  قبل  القائمة  احك�مية  وال�ركات  ام�سالح  بها 
كما م ت�سكيل ام�ؤ�س�سة العامة للم�سارف لتت�ى م�س�ؤولية اإدارة البن�ك 
التجارية ام�ؤمة، اإ�سافة اإى م�رف الرافدين الذي كان قائما قبل التاأميم. 
الركيب  لتغير  امحاولت  ا�ستمرت  احكم،  البعث  ت�سلم  وبعد 
هذه  ب��اأن  الق�ل  مكن  وهنا  العراق،  ي  والقت�سادي  الجتماعي 

امحاولت قد �سارت بالقت�ساد العراقي ي اجاهات اأربعة. 
الجاه الأول ه� ات�ساع قاعدة القطاع العام وزيادة فعالياته بحيث 
الدولة.  اأجهزة  ب�ا�سطة  يدار  القت�سادي  الن�ساط  من  كبر  جز  اأ�سبح 
وا�ستحدثت لذلك جم�عة كبرة من ام�ؤ�س�سات احك�مية، كام�ؤ�س�سة 
العامة للتنمية ال�سناعية )1969( وام�ؤ�س�سة العامة للت�سدير )1969( 

وام�ؤ�س�سة العامة للحب�ب )1969(.
الأول،  الج��اه  م�سار  امتدادا  كان  فقد  للتط�ر  الثاي  الج��اه  اأما 
ت�سم  عامة  م�ؤ�س�سات  قيام  ي  ال�ستمرار  بن  ام�ازنة  اأجريت  حيث 
ي  العام  القطاع  تنظيم  اإعادة  وبن  متن�ع  ن�ساط  ذات  �ركات  اإليها 
م�ؤ�س�سات متخ�س�سة، كل واحدة منها تت�ى الإ�راف على قطاع حدد 
من الن�ساط القت�سادي اأو فرع حدد من فروع هذا القطاع. ولقد كان 
الراأي ي بادئ الأمر ه� اأن النظام الأول �روري لاإبقاء على امناف�سة، 
ي حن اأن النظام الثاي القائم على التخ�س�ش الن�عي يحقق مزيدا من 
الكفاية الإنتاجية واأحكام الرقابة والإ�راف على كل قطاع، وكل قطاع 
فرعي ك�حدة واحدة فيما يتعلق بتنفيذ اأهداف خطة التنمية ال�ساملة. 
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وبعد مناق�سات م�ستفي�سة �سارك فيها عدد كبر من امخت�سن واأ�ساتذة 
الأن�اع  لتحل حل  اإن�ساء م�ؤ�س�سات متخ�س�سة  اجامعة. رجحت كفة 
العامة  ام�ؤ�س�سات  قان�ن  �سدر  ولهذا  العامة.  ام�ؤ�س�سات  من  القدمة 
ال�سناعي  القطاع  بتنظيم  اجه  الذي   )1970( ال�سناعة  ل�زارة  التابعة 

العام على اأ�سا�ش التخ�س�ش الن�عي.
التنظيم  مراحل  من  مرحلة   1970 �سنة  اعتبار  مكن  فاإنه  وعليه 
القت�سادي. حيث نقلت دور ام�ؤ�س�سة القت�سادية من دور امنظم الذي 
الإدارة  اإى دور  ام�ساركة  ن�ع  العام واخا�ش ي  القطاعن  ي�ؤلف بن 
القت�سادية ح�ساب القطاع العام ي اإطار الفكر ال�سراكي على ثاث 
امن�ساأة  م�ست�ى  على  امبا�رة  الإدارة  هي:  متدرجة  مركزية  م�ست�يات 
م�ست�ى  على  والت�جيه(  بالإ�راف  )اأي  امبا�رة  غر  والإدارة  العامة 
الن�ساط ب�ا�سطة ام�ؤ�س�سة العامة الن�عية والتن�سيق على م�ست�ى القطاع 
ظهرت  اجديد،  التنظيم  هذا  اإط��ار  وي  امخت�سة.  ال���زارة  ب�ا�سطة 

م�ؤ�س�سات عامة جديدة، و�سعت من رقعة القطاع العام. 
رافقته  فقد  النظرية،  الناحية  التنظيم من  وبالرغم من »علمية« هذا 
الك�ادر  تدخل  اأهمها  لأ�سباب عديدة  التطبيقية  الناحية  �سع�بات من 
لإ�سغال  مت  التي  التعيينات  ي  البعث  حزب  امهني  وامكتب  احزبية 
ال�ظائف  تلك  ام�ؤ�س�سة وملء  اأو  امن�ساأة  العليا على م�ست�ى  ال�ظائف 

بعنا�ر ل ميزها غر ال�لء للحزب. 
الفرة،  هذه  خال  العراقي  القت�ساد  م�سار  الثالث  الج��اه  اأم��ا 
التنمية  ي  كاأ�سل�ب  امركزي  التخطيط  دور  على  احزب  تركيز  فه� 
خطط  اإى  جزئية  برامج  من  ح�يله  �رورة  على  والتاأكيد  القت�سادية 
على  هدفه  يقت�ر  ل  للتخطيط  مركزي  جهاز  من  تنبع  للتنمية  ق�مية 
عند  يقف  الجتماعية. ول  اج�انب  اإى  ويتعداه  القت�سادي،  اجانب 
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ت��سيح  مع  ام��ادي.  التخطيط  اإى  يتجاوزه  بل  اماي،  التخطيط  حد 
دور القطاع اخا�ش وفر�ش ال�ستثمار امتاحة له ي ختلف القطاعات 

القت�سادية.
البكر،  ح�سن  اأحمد  خا�ش  ب�سكل  تبناه  الذي  الرابع  الجاه  واأما 
الإ�ساح  قان�ن  التي ح�اها  الن�اق�ش  الأخطاء وتاي  فكان ت�سحيح 

الزراعي الأول رقم 30 ل�سنة1958.

اخطط ااقت�شادية
اأدى اكت�ساف النفط ي العراق �سنة 1927 اإى تغير ي تركيب القت�ساد 
اإى  اآنذاك  نية احك�مة  النفط، اجهت  اإنتاج  تزايد عائدات  العراقي. ومع 
ال�ستفادة منها ي التنمية القت�سادية، فكان اأن ت�سكل جل�ش العمار �سنة 
النفط  اأول الأمر جميع عائدات الدولة من ت�سدير  1950، وخ�س�ش له 
اخام. وي 1952 خف�ست الن�سبة ام�جهة للتنمية من العائدات النفطية 
اإى 70%. بعد ث�رة 1958، خف�ست الن�سبة مرة اأخرى بحيث اأ�سبح ما 
ه� خ�س�ش لرامج التنمية عن طريق وزارة وجل�ش التخطيط )التي حلت 

حل وزارة وجل�ش العمار( 50% من العائدات النفطية.
للفرة 1951 – 1955  اقت�سادية  اأول خطة  الأعمار  ر�سم جل�ش 
وخ�س�ش مبلغا يقارب 66 ملي�ن دينار لتلك اخطة. وي 1952 عدل 
امجل�ش برناجه واأ�سدر خطة اقت�سادية اأخرى متد ل�سنة 1956 وجعل 
جل�ش  و�سع  وقد  دينار،  ملي�ن   152 ح�اي  التخ�سي�سات  جم�ع 
التي تقدمت بها  الت��سيات  اعتباره عند ر�سم تلك اخطة  العمار ي 

بعثة البنك الدوي لاإن�ساء والتعمر التي مكن تلخي�سها ما يلي:

•  زيادة رقعة الأر�ش الزراعية من خال م�روعات الري وخزن 	
امياه وال�سيطرة على الفي�سان. 
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•  ح�سن طرق الزراعة وو�سائلها. 	
• اإن�ساء بع�ش ام�روعات ال�سناعية التي ت�ستطيع ال�سم�د دون 	  

ما حاجة للحماية اجمركية. 
•  الت��سع ي اإن�ساء الطرق واج�س�ر وخط�ط ام�ا�سات وغرها 	

من م�روعات ما ي�سمى بالبنيان التحتي. 
• التعليم 	 تعميم  اإى  وال��س�ل  امهني  التعليم  م�ست�ى  ح�سن   

البتدائي الإلزامي جميع الأطفال وذلك ي مدى 15 عاما. 

مرة  اخطة  تلك  ي  النظر  اأعيد  فقد  النفطية،  الع�ائد  لزيادة  ونظراً 
لها  خ�س�ش   1959  – 1955 للفرة  جديدة  خطة  ف��سعت  اأخرى 

ح�اي 300 ملي�ن دينار. 
و�سع  درا�ستن  ا�ستكمل  قد  العمار  جل�ش  كان  الفرة،  هذه  ي 
 Arther D. Little ليتل  اآرثر دي  الأمريكي  الفني  ام�ست�سار  اإحداهما 
الدرا�ستان  تلك   .Solter �س�لر  الل�رد  الريطاي  اخبر  الثانية  وو�سع 
اآخذا ي  التي و�سعها  النظر ي اخطة  اإعادة  اإى  الأعمار  دعت جل�ش 
اعتباره ت��سيات اخبرين.. حيث رفعت امبالغ امخ�س�سة لاإعمار اإى 
500 ملي�ن دينار. غر اأنه م م�ش فرة ط�يلة حتى قامت ث�رة 1958، 
واألغي جل�ش العمار ووزارة العمار وحلت حلهما وزارة التخطيط 
وجل�ش التخطيط. واعيد النظر ي الفل�سفة القت�سادية التي تق�م عليها 

اأ�سا�سا عملية التخطيط للتنمية. 
عدة  التخطيط  جل�ش  و�سع  و1969   1959 ال�سن�ات  وبن 
 )1962  – 60( ام�ؤقتة  باخطة  الأوى  �سميت  اقت�سادية  خطط 
الثالثة  و�سميت   )1965  – 61( التف�سيلية  باخطة  الثانية  و�سميت 
اإبداء  هنا  اأريد  ول   .)1969  – 65( اخم�سية  القت�سادية  باخطة 
انتقاد  ي�سح  باأنه  اأعتقد  ول  اخطط  بتلك  القت�سادية  نظري  وجهة 
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ما بناه من �سبقنا ي م�قع ام�س�ؤولية عن تخطيط القت�ساد العراقي. 
فكل اخط�ات ال�سابقة منذ اأيام جل�ش الأعمار كانت خط�ات بناءة 
وتراكمات علمية �ساهمت ي تط�ير عمل من تعاقب�ا على م�س�ؤولية 

تخطيط القت�ساد العراقي. 
اأن ما قدمه جل�ش الأعمار كان مبنيا على فل�سفة معينة لها كل مرراتها 
�سمن البعد الزمني والإمكانيات امالية امتاحة ي ذلك ال�قت كما اأن 
ما قدمه ام�س�ؤول�ن بعد 1958 وحتى قيام حكم البعث ي 1968، 
كان ه� اأي�سا قد بني على فل�سفة حددة ومررة و�سمن اإمكانيات تلك 
امرحلة بكل اأبعادها ال�سيا�سية ومنطلقاتها الفكرية. وهي ت�سكل حلقات 
مت�سلة ي �سل�سلة عملية التنمية التي هي عملية م�ستمرة ل مكن ف�سلها 
منطلقاتها  ي  احك�مات  تلك  اختلفت  واإن  حتى  احك�مات  بتغبر 
اأ�سل�ب حقيقها قد  التنمية القت�سادية، هي واحدة ولكن  النظرية لأن 
يختلف من حيث النظرة اإى دور القطاعن العام واخا�ش ي اإحداث 
ذلك  وتاأثر  الق�مي  الدخل  ي  منهما  كل  ون�سيب  القت�سادي  النم� 

الن�سيب ي الت�زيع العادل للروة ال�طنية. 
وم يكن من ال�سهل، ي بادئ الأمر، اإقناع قيادة احزب بذلك. اإذ 
اإل ب�سيطرة  تتم  التنمية ل  باأن  القطرية يرون  القيادة  اأع�ساء  اأغلب  كان 
الفعاليات  لكل  �سامل  تاأميم  مع  الإنتاج  و�سائل  جميع  على  الدولة 
القت�سادية واإلغاء تام حلقات التاريخ ال�سابقة والبدء من نقطة ال�سفر! 
وي هذا ال�سدد، اأذكر احادثة الب�سيطة التالية التي تعك�ش تفكر القيادة 

ي الأ�سهر الأوى حكم البعث. 
قاعة  خ�س�ست  قد  التخطيط  وزارة  كانت   ،1968 اأواخر  ففي 
ا�ستقبال ي مبنى ال�زارة علقت فيها �س�ر جميع من ت�سلم�ا من�سب 
حياة  عن  خا�سة  مع  املكي  العهد  منذ  التخطيط  اأو  العمار  وزير 
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بالن�رات  منهم  الأحياء  بتزويد  تعليمات  اأ�سدرت  كما  منهم.  كل 
امنا�سبات  ح�س�ر  ودع�تهم  ال���زارة  ت�سدرها  التي  الإح�سائية 
معار�سة  لقي  الأمر  هذا  اأن  غر  جه�دهم.  تقديرا  لل�زارة،  الر�سمية 
�سديدة من القيادة بعد اأن و�سل اخر اإى علمها وا�ستدعيت ح�س�ر 
جل�سة م�سركة مجل�ش قيادة الث�رة والقيادة القطرية لبحث هذا الأمر 
العهد »البائد« ي قاعة وزارة  اإذ كيف تعلق �س�ر وزراء  »اخطر«. 
دقيق  نقا�ش ط�يل وحليل  وبعد  القطرية.  القيادة  علم  التخطيط دون 
للتقارير احزبية التي رفعها احزبي�ن منددين فيها بالجاهات الليرالية 
ال�سابقن واأعتقد  ال�زراء  بالفكرة وعلقت �س�ر  البكر  اقتنع  الغربية، 

اأنها باقية حتى الآن. 
النظريات  جميع  و�سع  ي  منهمك�ن  ونحن  الأي���ام...  وم��رت 
ال�ستعانة مجم�عة كبرة من  التطبيق. وجرت  التي در�سناها، م��سع 
الفنين العراقين، ي بناء اأجهزة التخطيط والإح�ساء، حيث ا�ستحدثت 
م�ؤ�س�سة عالية ام�ست�ى �سميت »اجهاز امركزي لاإح�ساء« تراأ�سها لفرة 
ط�يلة الدكت�ر �ساح ال�سيخلي، الذي انتقل بعدها ليت�سلم م�س�ؤوليات 
القت�سادية  للتنمية  العراقي  ال�سندوق  رئي�ش  منها  الدولة  ي  اأخرى 
وحافظ البنك امركزي بال�كالة حتى ت�سنمه من�سب م�ساعد ال�سكرتر 
العام لاأم امتحدة. ومن ثم عدم الع�دة اإى العراق والإقامة ي بريطانيا 

ليك�ن الناطق الر�سمي با�سم جم�عات امعار�سة العراقية. 
الإدارة  مبداأ  على  النهاية،  ي  تعتمد  القت�سادية  التنمية  ولأن 
لا�ست�سارات  الق�مي  »امركز  �سمي  اآخر  جهاز  اأن�سئ  فقد  العلمية، 
الك�ادر  لتهيئة  التخطيط  وزارة  مجل�ش  ملحق  الإداري«،  والتط�ير 
الإدارية العليا. وقد تراأ�ش هذا اجهاز �ساب مليء باحي�ية ا�سمه حامد 
ي��سف حمادي، الذي اأ�سبح فيما بعد، مديرا عاما ي مكتب نائب 
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ت�سلم �سدام م�اقع  الث�رة )�سدام ح�سن(. وبعد  قيادة  رئي�ش جل�ش 
مار�ش  وي  ل�سدام.  خا�سا  �سكرترا  حمادي  عن  الأوى،  ال�سلطة 
)اآذار( 1991 عن وزيرا لاإعام ثم اأعفي من هذا امن�سب، ثم اأعيد 
عدي  مع  لختافه  امن�سب  من  ثانية  اأعفي  ثم  لاإعام  وزيرا  تعيينه 

�سدام ح�سن. 
اأن�سئ  فقد  امركزي،  التخطيط  جهاز  متطلبات  تكتمل  ولكي 

جهازان اآخران هما:
• امركز الق�مي للحا�سبات الإلكرونية، وتراأ�سه ي حينه الدكت�ر 	

نعيم الع�سا�ش(*).
• امركز الق�مي لا�ست�سارات الهند�سية وامعمارية، الذي تراأ�سه 	

ي حينه الدكت�ر عامر جميل خياط(**).
جهاز  تط�ير  واأدوات  تغذية  قن�ات  الأجهزة  تلك  جميع  كانت 
التخطيط. و�ساعدت اإى حد كبر ي ر�سم اخطط القت�سادية امتعاقبة 
منذ 1970، واأعطت وجها ح�ساريا لاإدارة احك�مية. كما اأ�سبحت 
اأ�سب�ع  مر  ل  اإذ  و�سدام.  البكر  لدى  امدلل«  »الطفل  الأجهزة  تلك 
البكر  التخطيط بزيارة تفقدية لها من قبل  اأن حظى وزارة  واحد دون 
اأو �سدام اأو مي�سيل عفلق وقيادين اآخرين. ول بد من الق�ل، اأن البكر 
و�سدام، قد اأعطيا اأجهزة التخطيط دعما منقطع النظر. ومنعا تدخات 
اأو  للحزب  منظمة  ال�زارة  فلم يكن ي  ال�زارة.  �س�ؤون  »الرفاق« ي 
نقابة للعمال اأو م�سئ�ل خابرات. وطبيعي اأن هذا الدعم الف�قي خلق 
)*( - نقلت خدمات الدكت�ر الع�سا�ش من هذا ام�قع اى رئا�سة امخابرات العراقية 
لإدارة احا�سبة اللكرونية هناك، بعد ذلك ا�ستقال و�سافر اى عمان وهناك لقي 

م�رعه ي حادث �سيارة!
)**( - الدكت�ر خياط ترك العراق ي منت�سف ال�سبعينات.
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ح�سا�سيات كثرة لدى بع�ش اأع�ساء جل�ش قيادة الث�رة من تعاقب�ا على 
امنا�سب ال�زارية ي ال�سناعة والقت�ساد. 

خطة التنمية ااقت�شادية 1970 – 1974
ي 1968، م يكن قد بقي من اخطة القت�سادية التي و�سعت �سابقا 
�س�ى �سنة واحدة. لذا تقرر ال�سر ي تنفيذ م�ساريعها وعدم اإلغاء اأي بند 
من بن�دها، ي ال�قت نف�سه با�رت اأجهزة التخطيط ي الإعداد للخطة 
اجديدة التي تبداأ ي 1 اأبريل )ني�سان( 1970، ومدة خم�ش �سن�ات. 

احزب  قيادة  ت�س�رات  مع  من�سجما  عملنا  اإط��ار  يك�ن  ولكي 
ي  للمناق�سة  طرحت  مذكرة  اأعددنا  فقد  القت�سادية،  اج�انب  ي 
اجتماع م�سرك للقيادة القطرية وجل�ش قيادة الدورة. ت�سمنت امذكرة 
مقرحات حددة لدور القطاعن العام واخا�ش ي الأن�سطة القت�سادية 
امختلفة ما ي�سمن تطمن راأ�ش امال اخا�ش وم�قف احك�مة امحدد 
من الن�ساط القت�سادي اخا�ش بعد اأن عانى ذلك القطاع من ال�سيا�سات 

احك�مية امفاجئة. 
وبعد مناق�سات م�ستفي�سة، ملة اأحيانًا، اقتنعت القيادة بالإطار العام 
الذي جاءت به امذكرة. وبقدر تعلق الأمر بالقطاع العام، فقد ا�ستهدفت 
اخطة اإكمال ام�ساريع احك�مية امبا�ر بها ي اخطط ال�سابقة، والركيز 
العامة،  الزراعي، وت��سيع قاعدة اخدمات  القطاع  على تنمية وتط�ير 
والإ�سهام ي ام�روعات ال�سراتيجية الكرى التي ل ي�ستطيع القطاع 
اخا�ش اأن يقدم عليها اإما لنق�ش ي امعرفة الفنية اأو ل�سخامة راأ�ش امال 

اأو لنعدام الربح فيها. 
كما م اإقرار مبداأ واقعية اخطة بحيث ل تك�ن اأهدافها طم�حة اإى 
التنفيذ باإمكانياتها امحدودة عن حقيقها  احد الذي تعجز معه اأجهزة 
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وان ل تك�ن هذه الأهداف مت�ا�سعة اإى احد الذي ي�سبح معه جزء من 
الطاقة التنفيذية للبلد معطًا. 

القطاع  »ت�سجيع  مبداأ  اإقرار  م  فقد  اخا�ش،  للقطاع  بالن�سبة  اأما 
اخا�ش« وتاأمن كافة الت�سهيات التي مكنه من تاأدية دوره ي التنمية 
وحمله جزءاً من م�س�ؤولية التنمية والتط�ير، واإعادة النظر ي الق�انن 
والتعليمات امطبقة واإلغاء ما تت�سمنه من قي�د اإدارية وتعقيدات مكتبية 
ح�ل دون انطاق القطاع اخا�ش. ومن اأجل التزام احك�مة ب�عدها 
بت�قيعه  بيان  باإ�سدار  البكر  اأحمد ح�سن  اأقنعت  فقد  اخا�ش،  للقطاع 
م�جه اإى القطاع اخا�ش ي�ؤكد على التزام احك�مة ب�ع�دها للقطاع 
اخا�ش ومنها: ت�فر احتياجات القطاع من م�ستلزمات الإنتاج ودعم 
وت�زيع  ال�سناعية  التنمية  قان�ن  ي  النظر  واإع��ادة  ال�سناعي  ام�رف 
اإقليمي  ام�ساريع اجديدة للقطاع اخا�ش على امحافظات خلق ت�ازن 
بن امناطق امختلفة من العراق، وتقليل الركيز على امحافظات امتط�رة 
اإليها من امحافظات الأخرى  وخا�سة مدينة بغداد وللحد من الهجرة 
ال�سناعات  تن�سيط  مع  الأولية  ام�اد  ت�افر  ح�سب  ال�سناعات  وت�زيع 
البيئية »التقليدية« وتخ�سي�ش الأرا�سي جانا لبع�ش ال�سناعات مع منح 
قرو�ش من الدولة بف�ائد ب�سيطة. اإ�سافة اإى ذلك، فقد التزمت احك�مة 
بتقدم الدرا�سات الازمة جانا للقطاع اخا�ش، والأخذ بنظر العتبار 

كافة امقرحات التي يبديها ام�ستثمرون. 
لقد كانت تلك التجربة الأوى من ن�عها خلق التعاون والتن�سيق بن 
بعيدة  اأ�س�ش م��س�عية  وفق  اخا�ش  القطاع  الدولة وم�ساريع  م�ساريع 

عن العم�ميات والتعابر الغام�سة. 
بعد جهد ا�ستمر اأكر من 15 �سهراً، م اإجاز اخطة اخم�سية لل�سن�ات 
1970 – 1974 واأ�سبحت جاهزة ي مطلع مار�ش )اآذار( 1970. 
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ولكي تك�ن القيادة على اطاع على تفا�سيل اخطة، فقد اقرحت 
القطرية  والقيادة  الث�رة  قيادة  اجتماع خا�ش مجل�ش  البكر عقد  على 
مناق�سة الإطار العام لاأفكار وامبادئ التي وردت ي قان�ن اخطة، قبل 

اإعانها ي�م 1970/3/31. 
لطاع  مركزة  خا�سة  اإع��داد  وطلب  الفكرة  على  البكر  وافق 
والتلفزي�ن.  الرادي�  حطات  من  اإذاعتها  مكن  التي  وبال�سيغة  القيادة، 
قيادة  جل�ش  اإى  اخطة  وقان�ن  اخا�سة  واأر�سلت  فعا،  ذلك  م  وقد 

الث�رة ي�م 1970/3/10. وبقيت اأنتظر م�عد الجتماع.
ومرت عدة اأيام...

وجاء ي�م 1970/3/31، وه� الي�م الأخر لل�سنة امالية. وم يبق 
�س�ى ي�م واحد للبدء ي اخطة اجديدة. 

ات�سلت بالبكر هاتفيا وبينت له اأهمية مناق�سة بيان اخطة لإقراره من 
القيادة وهنا، ت�ساءل البكر اأي بيان تتحدث عنه ؟

كان ال�س�ؤال مفاجئا ي. كيف يت�ساءل رئي�ش اجمه�رية عن م��س�ع 
تعتره القيادة من اأهم ام�سائل ال�سراتيجية ي جدول اأولياتها! اأم يت�سلم 

البكر امذكرة التي اأر�سلت اإليه ي�م 3/10؟ 
وكم كانت خيبة اأملي عندما قال البكر باأن امذكرة م تقدم اإليه. اأو 

قدمت و�ساعت بن اأكدا�ش امعامات الي�مية. 
�سارعت اإى اإر�سال ن�سخ اأخرى من امذكرة اإى جل�ش قيادة الث�رة. 
واتفقنا على مناق�سة ام��س�ع ي ال�ساعة اخام�سة من ع�ر الي�م نف�سه، 

ومن ثم اإذاعته ي ال�ساعة الثامنة م�ساء. 
ت�جهت ع�ر ذلك الي�م اإى الق�ر اجمه�ري، حيث يجتمع جل�ش 
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كان  اأنه  واأظن  اجمه�رية،  رئي�ش  �سكرتر  غرفة  دخلت  الث�رة.  قيادة 
ال�سيا�سية وعن  العل�م  دكت�راً ي  اأ�سبح  )الذي  الراك  فا�سل  ال�سابط 
رئي�ش  مع  م�عدي  اأخرته  بعد(.  ما  ي  اأعدم  ثم  للمخابرات  رئي�سا 
اجمه�رية. انتظرت فرة لي�ست بالق�سرة دون اأن يطلب مني الت�جه 
جر�ش  رن  م�ساء.  ال�سابعة  على  ال�ساعة  قاربت  الجتماع.  قاعة  اإى 
هاتف ال�سكرتر وكان امتحدث رئي�ش اجمه�رية. طلب مكامتي على 

الهاتف وبادري بالق�ل: 
– دكت�ر.. اإحنا اآ�سفن على التاأخر لأن امجل�ش من�سغل ي مناق�سة 

بع�ش الأم�ر احزبية.. ماذا ل تذهب اإى الإذاعة وتذيع البيان؟ 
خم�ش  متد  اآثاره  مهم  بيان  اخطة  بيان  الرئي�ش  �سيادة  يا  ولكن   –

�سن�ات، واأنا اأريد جل�ش قيادة الث�رة و�سيادتكم الطاع عليه اأول.
واأذع  اه  على  ت�كل  والإح�سائيات..  بالأرقام  نفهم  ما  اإحنا   –

البيان!
وبعد جدل ط�يل، اقتنع البكر ب�جهة نظري. وت�جهت نح� القاعة 
على  اطاعهم  ي�ستغرق  وم  الث�رة،  قيادة  اأع�ساء جل�ش  فيها  اجتمع  التي 
ذلك البيان �س�ى ع�ر دقائق. حيث ت�كلت بعدها على اه وت�جهت نح� 
الإذاعة واأذيع البيان ي ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء. اأعقبه كالعادة ن�سيد 
الأخبار،  ن�رة  اأذيعت  بعدها  ال�سعيدة  ال�طنية  وامنا�سبة  ين�سجم  حما�سي 
الأول  البث  على  م�سى  قد  يكن  وم  اأخرى.  مرة  البيان  بث  اأعيد  حيث 
�س�ى ن�سف �ساعة، وبعد ن�رة الأخبار التي اأنتظر اجمه�ر انتهائها بفارغ 
ال�سر ن�سيد وطني اآخر، فرق�سة ل�سهر زكي على اأنغام م��سيقى هذه ليلتي! 
ومن امفيد اأن نذكر هنا، باأن تلك اخطة قد جاءت مت�ازنة من حيث 
الت�زيع اجغراي م�روعاتها، فقد نالت امنطقة ال�سمالية )حافظات اأربيل، 
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ال�سليمانية، ده�ك، ام��سل، كرك�ك( ن�سبة 24%، وامحافظات ال��سطى 
)بغداد، دياى، وا�سط، بابل، كرباء، النبار، القاد�سية(، ن�سبة 53%. فيما 
نالت امحافظات اجن�بية )الب�رة، ذي قار، امثنى، مي�سان( ن�سبة %23. 
العام  امجم�ع  اإى  من�س�بة  منطقة  كل  نف��ش  اأن  بالذكر  وجدير 

لل�سكان ي ذلك ال�قت كان على النح� التاي: 
•  امنطقة ال�سمالية: %25	
•  امنطقة ال��سطى: %56	
•  امنطقة اجن�بية: %19	

اجزراوي يحاول تعديل اخطة
م يكن قد م�سى على �سدور اخطة القت�سادية �س�ى 15 ي�ما، واإذا بي 
اأ�ستلم قرارا من جل�ش قيادة الث�رة يق�سي باإ�سافة عدد من ام�ساريع ال�سناعية 
اإى اخطة، قرار بعدة �سط�ر. قرر جل�ش قيادة الث�رة بجل�سته امنعقدة ي 
كذا وكذا. اإ�سافة ام�روعات التالية اإى اخطة القت�سادية وتخ�يل وزيري 
ال�سناعة والتخطيط اتخاذ ما يلزم ب�ساأن تنفيذ القرار! وهكذا، بدون �سابق 
مناق�سة ول درا�سات اقت�سادية مررة يقرر امجل�ش تعديل اخطة القت�سادية 
واإ�ساعة جه�د اأ�سهر عديدة م�ازنة اخطة من حيث م�سادر م�يلها ومن 

حيث معدلت النم� القت�سادي امرابطة قطاعيًا. 
انده�ست لهذا الت�رف، بل غ�سبت. ات�سلت هاتفيا بالفريق �سالح 
رئي�ش  عن  نيابة  اآنذاك  التخطيط  مجل�ش  رئي�سا  ب�سفته  عما�ش  مهدي 
ل�سدور  ده�سته  عما�ش  اأبدى  ومرراته.  القرار  عن  �ساألته  اجمه�رية. 

مثل ذلك القرار. 
اأبا هدى.. اأم تكن حا�را اجتماعات جل�ش قيادة الث�رة   لكن يا 
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ب�سفتك رئي�سا مجل�ش  تبد وجهة نظرك  اأم  القرار؟  مناق�سة ذلك  عند 
التخطيط ؟ ت�ساءلت عر الهاتف.. وجاء ج�ابه اأن امجل�ش م يتخذ مثل 

ذلك القرار، ووعد بالت�سال بالبكر معرفة حقيقة الأمر. 
اإعداد  ي  ف�را  بادرت  بل  بالبكر،  عما�ش  ات�سال  نتيجة  انتظر  م 

كتاب مجل�ش قيادة الث�رة قلت فيه: 
القيادة  اإما هي تعبر عن ت�س�رات  »اإن اخطة القت�سادية اخم�سية 
الت�س�ر  ذلك  القادمة.  اخم�ش  لل�سن�ات  الق�مي  لاقت�ساد  ال�سيا�سية 
من  اأكر  دامت  م�ستفي�سة  ومناق�سات  درا�سات  بعد  اإليه  ت��سلنا  الذي 
اأ�سب�عن  وبعد  الآن  يطلب  الث�رة  قيادة  جل�ش  كان  واإذا  �سهراً.   15
اخطة  وتعديل  ال�سناعي  القطاع  برامج  تعديل  اخطة  �سدور  من  فقط 
جميع  ولدى  ال�سعب  لدى  انطباعات  �سيعطي  ذلك  فاإن  بالنتيجة، 
و�سي�جه  التنم�ي.  العراق  م�ستقبل  الدقيق  الت�س�ر  نفتقر  باأننا  امعنين 
النتقاد للحك�مة حتما باأنها م يكن لديها ت�س�ر وا�سح قبل اأ�سب�عن، 

فكيف نثق بت�س�رها لل�سن�ات اخم�ش القادمة؟«. 
الث�رة  قيادة  جل�ش  عام  ل�سكرتر  و�سلمته  بيدي  الكتاب  اأخذت 
العقيد �سفيق الدراجي الذي قراأه وحاول تهدئتي ون�سحني بعدم اإر�ساله 
اأن  اأو  امجل�ش،  قرار  يلغى  اأن  اأما  له  قلت  ولكني  اجمه�رية،  لرئي�ش 

اأعفى من من�سبي ويعن اأحد اأع�ساء امجل�ش وزيرا للتخطيط.
بعد ي�من األغي القرار وم اأعف من من�سبي. ولكن اإى حن.

بعد اأ�سب�عن تقريبًا، ذهبت مقابلة البكر مناق�سة اأم�ر اأخرى. واأثناء 
وزير  طلب  على  بناء  جاء  قد  القرار  ذلك  باأن  البكر  اأفهمني  حديثنا 
ال�سناعة الذي كان قد اأفهمه باأنه اأمر روتيني واإنه ياأتي بناء على تفاهمه 
مع وزير التخطيط. وما اأفهمت البكر باأنه م يكن هناك تفاهم اأو �سابق 
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اتفاق مع وزير ال�سناعة. بداأت عامات المتعا�ش على وجهه وتاأفف 
ثم قال.. يا دكت�ر هذه قيادتك.. ما العمل.. وزير �سناعة يق�ل ي �سيئا 
فا�سدقه.. ثم يتبن اأن ق�له قد جانب احقيقة.. اأنا رئي�ش جمه�رية.. 

هل اأدقق ي �سحة اأق�ال اأع�ساء القيادة؟
ويقينا اأنه بعد تلك احادثة، م يغفر ي وزير ال�سناعة. اإذ ا�ستمر من 
حزب  القطرية  والقيادة  الث�رة  قيادة  جل�ش  ي  كع�س�  م�قعه  خال 
له  يهداأ  وم  بالذات.  التخطيط  ووزير  التخطيط  وزارة  انتقاد  البعث، 
بال منذ ذلك التاريخ. وبقيت عاقتنا م�س�بة بالت�تر. حتى اأعفيت من 
واأعفي   ،1971 الثاي(  )كان�ن  يناير   25 ي�م  م�ساء  ال�زاري  من�سبي 
�سمن  القت�ساد،  وزير  ق��دوري  فخري  الدكت�ر  من�سبه  من  كذلك 

ماب�سات م تبيانها ي ف�سل �سابق.
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الف�شل الرابع ع�شر
�شدام ح�شن ي باري�س

كان اأحمد ح�سن البكر و�سدام ح�سن يبديان اهتماما بالغًا بت�طيد 
العاقات مع فرن�سا. وكما ذكرت ي ف�سل �سابق، فان اأول زيارة ر�سمية 
لأع�ساء احك�مة اجديدة للخارج كانت لل�فد الذي تراأ�سته اإى فرن�سا 
ي دي�سمر )كان�ن الأول( 1968 لت�سليم ر�سالة من البكر اإى اجرال 

ديغ�ل رئي�ش اجمه�رية الفرن�سية. 
وظل �سدام يعتقد باأن طريق اح�س�ل على التكن�ل�جيا الغربية مر 
عر فرن�سا، واأن تنمية العاقات العراقية – الفرن�سية �سيع�د بالفائدة على 

العراق. 
قد  الفرن�سية،  والتجهيز  امقاولت  �ركات  من  كبر  عدد  كان 
ح�سل على عق�د عمل كثرة ي العراق، يع�د بع�سها اإى �سنة 1954، 
�ركات  اإى  اإ�سافة  ال�ركات،  تلك  مع  كثرة  م�ساكل  للعراق  وكان 
دفع  العراق عن  ت�قف  اإى  يع�د  ام�ساكل  تلك  واأ�سا�ش  اأخرى.  اأجنبية 
ترتبط  ختلفة  بحجج  اأجزتها  التي  الأعمال  عن  ال�ركات  م�ستحقات 

بالروتن العراقي الط�يل. 
كان �سدام يرى باأن التاأخر ي ت�س�ية تلك ام�سكات �سي�ؤدي حتما 
لأن  اجديدة  ام�ساريع  تكاليف  زيادة  واإى  بالعراق،  الثقة  زعزعة  اإى 
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ال�ركات الأجنبية �ستعرف م�سبقا ما �سي�اجهها من تاأخرات ي ت�س�ية 
م�ستحقاتها. 

لذلك، وبعد ع�دتي من زيارة فرن�سا ا�ستدعاي اأحمد ح�سن البكر 
جميع  مع  امعلقة  بام�ساكل  جرد  باإجراء  ف�را  امبا�رة  مني  وطلب 

ال�ركات الأجنبية، مع اإعطاء الأول�ية لل�ركات الفرن�سية، ح�سمها.
اإحالة  منها  يطلب  ال���زارات  جميع  اإى  تعميما  البكر  اأ�سدر  كما 

مطالبات ال�ركات الأجنبية اإى وزارة التخطيط. 
وبداأنا العمل ف�راً. 

ما  مطالباتها  جم�ع  بلغ  التي  الفرن�سية  لل�ركات  الأول�ية  اأعطينا 
يقارب 13 ملي�ن جنيه اإ�سرليني.

بداأت امفاو�سات مع مثلي ال�ركات ومع احك�مة الفرن�سية التي 
مثلها جي�سكار دي�ستان وزير امالية والقت�ساد ال�طني ي حينه وا�ستمرت 
امفاو�سات فرة ق�سرة ا�ستطعت خالها ح�سم جميع امطالب، واإجراء 
ت�س�ية �ساملة تدفع احك�مة العراقية م�جبها مبلغ ملي�ن جنيه اإ�سرليني 

فقط بدل من 13 ملي�نا وباأربعة اأق�ساط �سن�ية. 
كانت تلك الت�س�ية، اخط�ة الأوى ي �سلم بناء العاقات العراقية – 
اأم  حيث   ،1972 )حزيران(  ي�ني�  من  الأول  الي�م  جاء  ثم  الفرن�سية. 
العراق نفط احق�ل ال�سمالية الذي متلك فرن�سا فيه ن�سبة تقارب %24. 
اأف�سلية ي التعامل، والإبقاء  غر اأن جل�ش قيادة الث�رة قرر اإعطاء فرن�سا 
على م�ساحها، ومن اأجل ذلك، اأ�سدر امجل�ش ي�م التاأميم بيانا كان ن�سه: 
»تقديرا م�اقف فرن�سا الإيجابية من الق�سايا العربية ام�سرية، ورغبة 
من احك�مة العراقية ي اإدامة وتط�ير العاقات القت�سادية وال�سيا�سية 
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العمليات  نفط  ي  الفرن�سية  ام�سالح  حماية  على  منها  وحر�سا  معها، 
ام�ؤمة، وم�جب قان�ن تاأميم عمليات �ركة نفط العراق امحدودة رقم 
ا�ستعدادها للدخ�ل ي  العراقية عن  69 ل�سنة 1972، تعلن احك�مة 
فرة  خال  بذلك،  رغبته  اأبدى  ما  اإذا  الفرن�سي  اجانب  مع  مباحثات 
ام�سالح  تلك  بقاء  ت�سمن  مائمة  �سيغة  اإى  ال��س�ل  بهدف  منا�سبة، 

وا�ستمرارها«. 
اطاع  على  كانت  الفرن�سية  احك�مة  اأن  اإى  هنا  الإ�سارة  وجدر 
النفط قبل  العراق يجريها مع �ركات  التي كان  دائم على امفاو�سات 
التاأميم، حيث كان ال�سفر الفرن�سي ببغداد يزود با�ستمرار بخا�سة عن 
تلك امفاو�سات. كما اأنه قد اأخطر �سباح ي�م 1 ي�ني� )حزيران( بقرار 

التاأميم قبل اإذاعته ر�سميًا. 
وقد كان هذا الجاه ه� الذي تبناه �سدام ح�سن منذ البداية ل�سببن: 
الأجنبية  ال�ركات  على  لل�سغط  الفرن�سي  النف�ذ  ا�ستخدام  اأولهما، 
العراق  مع  �ريعة  ت�س�ية  اإى  لل��س�ل  م�ساحها،  اأمت  التي  الأخرى 
الفرن�سية  ام�سالح  ا�ستخدام  وثانيهما،  نفطه.  ت�س�يق  من  يتمكن  حتى 
مدى  على  اأكر  فرن�سي  تعاون  على  للح�س�ل  بيده  ك�رقة  العراق  ي 
ال�سن�ات القادمة، ي ختلف احق�ل الفنية والع�سكرية، وه� ما جح فيه 
فعا. فبعد التاأميم بي�م واحد، و�سل بغداد وفد فرن�سي م�ؤلف من 56 
احك�مي  القطاعن  مثل  و�سناعية  وجارية  اقت�سادية  فرن�سية  �سخ�سية 
واخا�ش. وكان �سدام ح�سن حري�سا على تغطية زيارة ال�فد اإعاميا 
وب�سكل وا�سع. كما حر�ش على اللقاء بال�فد ي اجتماع م��سع عقد 
اأن حر�سه على  اإليه مط�ل، م�ؤكدا  ال�طني وحدث  امجل�ش  مبنى  ي 
اللقاء بال�فد ل ينطلق من اعتبارات م�قف العراق من ال�ركات الأجنبية 
الحتكارية واإما ين�سجم مع جمل �سيا�ستنا الثابتة التي نرغب من خالها 
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تط�ير وتعزيز العاقات مع ام�ؤ�س�سات واحك�مة الفرن�سية اأكر من اأي 
فيما  لفرن�سا  متميزا  الث�رة و�سع م�قعا  قيادة  واأن جل�ش  وقت م�سى. 
نبقى  و�س�ف  نحتفظ  كعرب  واأننا  الأجنبية.  ال�ركات  بتاأميم  يتعلق 

نحتفظ بهذا ام�قع امتميز لعاقاتنا مع فرن�سا ال�سديقة«. 
واأ�ستطرد �سدام ي حديثه م�سراً اإى اجرال ديغ�ل ف��سفه بالفار�ش 
ما  العربية  الدول  فرن�سا مع  ي�ؤ�س�ش عاقات  اأن  ا�ستطاع  الذي  العظيم 
يخدم باده ول ي�ر م�سلحة العرب، واإنه )اأي �سدام ح�سن( غر منغلق 
على نف�سه واإما »يعي�ش تط�رات مفاهيم اأواخر القرن الع�رين باأح�سن 
�س�رها وبكاملها«، واأنه اأ�سدر تعليماته اإى اجهات الر�سمية العراقية 
لتخاذ ما يلزم ي �سبيل متن العاقات التجارية مع فرن�سا، م�سرا اإى 
من  ا�ستراداته  زاد حجم  قد  )م�ز( 1968  ي�لي�  بعد 17  العراق  اأن 
فرن�سا بحيث اأ�سبحت فرن�سا حتل امرتبة الثالثة ي العاقات القت�سادية 
ذلك  قبل  ع�ر  الثالثة  امرتبة  حتل  كانت  اأن  بعد  العراق  مع  والتجارية 

التاريخ. 

�شدام بن داما�س ومبيدو
رئي�ش  من  وبدع�ة  العراقي،  النفط  تاأميم  قرار  من  اأ�سب�عن  بعد 
ال�زراء الفرن�سي جاك �سابان داما�ش، ت�جه وفد عراقي برئا�سة �سدام 
ح�سن نائب رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة اإى باري�ش. و�سم ال�فد امرافق 
جل�ش  وع�س�  اخارجية  وزير  الباقي  عبد  �سعيد  مرت�سى  ع�س�يته  ي 
جل�ش  وع�س�  ال�سحة  وزير  م�سطفى  عزت  الدكت�ر  الث�رة،  قيادة 
جل�ش  وع�س�  الزراعي  الإ�ساح  وزير  الدوري  عزت  الث�رة،  قيادة 
ج�اد  الدكت�ر  النفط،  وزير  حمادي  �سعدون  الدكت�ر  الث�رة،  قيادة 
ها�سم وزير التخطيط، الدكت�ر فخري قدوري ع�س� مكتب ال�س�ؤون 
�سكرتر جنة  احمداي  الث�رة، عدنان  قيادة  مجل�ش  التابع  القت�سادية 
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حرير  رئي�ش  عزيز  وطارق  التفاقيات،  وتنفيذ  النفط  ل�س�ؤون  امتابعة 
جريدة »الث�رة«.

رئي�ش  فيه  �سارك  ر�سمي  ا�ستقبال  لل�فد  وجرى  باري�ش،  و�سلنا 
ال�زراء �سابان داما�ش واأع�ساء احك�مة الفرن�سية. 

وبعد  ال�سهر.  »كري�ن«  فندق  ي  الفرن�سية  احك�مة  ا�ست�سافتنا 
�ساعات قليلة بداأ العمل. وكانت ت�جيهات �سدام ي هي التباحث مع 
بن  القائمة  ام�سكات  حل  وامالية  القت�ساد  وزير  دي�ستان  جي�سكار 
باأ�رع وقت مكن  العراقية  الفرن�سية واحك�مة  امقاولة  بع�ش �ركات 

حتى نبداأ �سفحة جديدة ي العاقات.

الفرن�سية  اجمه�رية  رئي�ش  مقابلة  �سدام  ت�جه  التاي،  الي�م  ي 
امقابلة  هذه  ي  يرافقه  وم  ثنائية.  حادثات  واإجراء  ب�مبيدو  ج�رج 
�س�ى ال�سفر العراقي ي باري�ش نعمة النعمة والدكت�ر م�سطفى كامل 
امفاو�سات ي ق�ر  الذي قام بدور الرجمة. بعد ذلك بداأت  يا�سن 

الليزيه. 

كانت امفاو�سات هادئة وطبيعية. غر اأن �سابان داما�ش كان ي�ؤكد 
التي  الأجنبية  النفط  �ركات  تع�ي�ش  �رورة  على  والآخر  احن  بن 
تعامل  اأن  ت�ستطيع  فرن�سا ل  باأن  اأمت ح�ستها ويغمز من طرف خفي 
ال�ركات  م�سالح  اعتبارها  ي  ت�سع  اأن  دون  خا�سة  معاملة  العراق 
الأجنبية الأخرى. وبعبارة اأخرى فاأن داما�ش كان يق�ل باأن بيان جل�ش 

قيادة الث�رة ي رعاية ام�سالح الفرن�سية ل قيمة له عنده.

هذه الإ�سارات اأزعجت �سدام لكنه م يقل �سيئا �س�ى التاأكيد على 
رغبة العراق ي ت�طيد عاقته مع فرن�سا. 
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انتهت اج�لة الأوى من امباحثات عند الظهرة، حيث ت�جهنا اإى 
قاعة الحتفالت ي الق�ر تلبية لدع�ة الغداء التي اأقامها ب�مبيدو. 

�رف  على  ع�ساء  دع�ة  اأقام  قد  داما�ش  �سابان  كانت  ام�ساء،  وي 
ال�فد العراقي ي الفندق نف�سه الذي كنا ننزل فيه. 

ع�ساء جميل مليء مرا�سم الأناقة الفرن�سية. 
العاقات  اأهمية  العراقي، م�ؤكدا على  بال�فد  داما�ش مرحبا  حدث 
م�سالح  مراعاة  العراق  على  باأن  الق�ل  ي  ا�ستمر  لكنه  البلدين،  بن 
اأن حك�مته  قال:  الفرن�سية. وب�راحة  الأخرى غر  النفطية  ال�ركات 
ل ت�ستطيع زيادة التعاون مع العراق ما م يبادر العراق اأول اإى تع�ي�ش 

ال�ركات النفطية. 
اأثار كام داما�ش حفيظة �سدام ح�سن، لكنه بقي �سامتا وعامات 
النزعاج تبدو عليه منتظرا دوره ي الكام ح�سب ما تق�سي به امرا�سم. 
بلغة  يرجم  يا�سن  كامل  م�سطفى  والدكت�ر  الكام،  �سدام  بداأ 

فرن�سية جزلة. 
قال �سدام: لقد جئنا اإى فرن�سا لنفتح �سفحة جديدة ي العاقات. 
التاأميم. واإذا كانت  اأعطينا فرن�سا فر�سة ذهبية عندما اتخذنا قرار  لقد 
فاإننا قد ن��سده،  لها،  فتحناه  الذي  الباب  الدخ�ل من  تريد  فرن�سا ل 

واإى الأبد. كما فعلنا مع بريطانيا واأمريكا واأمانيا الغربية. 
ال�سفراء  اإعجاب  نال  القاعة وج�م عميق. ولكن كام �سدام  �ساد 

العرب الذين ح�روا دع�ة الع�ساء.
ي الي�م التاي، ذهب �سدام مرة اأخرى مقابلة ب�مبيدو على انفراد 
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م�قف  اإليه  ولينقل  يبتغيها،  التي  للعاقات  العراق  ت�س�ر  له  لي�رح 
داما�ش. وما عاد �سدام من امقابلة، اأخرنا باأن ب�مبيدو قد اأكد له باأن 
�سيعن  معدودة، حيث  داما�ش  اأيام  واأن  �ستلبى.  العراق  جميع رغبات 

ال�سيد مي�سمر رئي�سا لل�زراء بدل منه! 
وي ام�ساء، اأقام �سدام ح�سن دع�ة ع�ساء لل�سيد داما�ش ي القاعة 
نف�سها ي فندق كري�ن. وقد اأ�رفت ال�سفارة العراقية على تنظيم تلك 
الدع�ة. ويبدو اأن اإ�راف ال�سفارة على اإعداد امائدة الرئي�سية وام�ائد 
الأخرى قد جاءت ب�سكل »عربي« يفتقر اإى بع�ش اللم�سات اجمالية 
على  اأحيانا  تعل�ا  واماعق  ال�سح�ن  اأ�س�ات  كانت  اإذ  والتنظيمية. 

اأحاديث امدع�ين. 
نتائج  بيان عراقي – فرن�سي عن  الزيارة، �سدر  قبل ي�م من اختتام 
اأهم ما جاء ي البيان م�افقة احك�مة العراقية على بيع  الزيارة، وكان 
كميات من النفط اخام ل�ركة النفط الفرن�سية من حق�ل كرك�ك تعادل 
ح�اي 24% من اإنتاج هذه احق�ل، ومدة ع�ر �سن�ات، وفقا لاأ�س�ش 
اأبقى  فقد  اأخرى،  وبعبارة  التاأميم.  لقان�ن  ال�سابقة  وامالية  القت�سادية 
العراق على ام�سالح والمتيازات النفطية الفرن�سية كما كانت عليه قبل 
التاأميم، مقابل »عزم الطرفن على تنمية عاقاتهما ي ختلف حق�لها 

وجالتها!«.
انتهت زيارة باري�ش. وي الي�م التاي 19 ي�ني� )حزيران( 1972، 
ت�جهنا اإى مطار باري�ش لن�ستقل الطائرة العراقية اخا�سة ي طريقنا اإى 

بغداد. 
كان �سدام ي غاية الن�راح وال�سعادة. فقد حقق ما كان ي�سب� اإليه 
منحه  الث�رة  قيادة  قرر جل�ش  الع�دة،  وبعد  من جاح.  الفرة  تلك  ي 
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»و�سام الرافدين« من الدرجة الأوى لدوره ي اإجاح عملية التاأميم وي 
تط�ير عاقات العراق مع فرن�سا.

اأهم حليف للعراق ي امع�سكر  اأ�سبحت فرن�سا  الزيارة  ومنذ هذه 
الغربي، وبداأت عاقات العراق تت�طد معها ي�ما بعد ي�م، حتى بلغت 
حدا عاليا من الت�طد بعد م�افقة فرن�سا تزويد العراق بامفاعات الن�وية 
وطائرات امراج وبع�ش الب�ارج احربية. وبهذه العاقة مع فرن�سا، كان 
العراق يحاول خلق ن�ع من الت�ازن ي عاقاته مع امع�سكرين ال�رقي 
دور  لتنمية  فرن�سا  تتزعمه  غربي  دعم  اإى  احاجة  تاأكيد  مع  والغربي، 

قيادي للعراق ي امنطقة العربية وبن دول عدم النحياز. 
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الف�شل اخام�س ع�شر
العراق ودول اخليج... �شيا�شات مرجلة

حتى وقت مبكر من و�س�ل البعث اإى ال�سلطة ي ي�لي� )م�ز( 1968، 
م اأم�ش وج�د »ح�سا�سيات« حددة جاه دول اخليج على ام�ست�ى الر�سمي. 
وم ي�سدر عن ام�س�ؤولن اأي ت�ريح ينم عن وج�د خافات مع اأية دولة 
يتحدث  وما  احزبية،  احلقات  نطاق  يدور ي  كان  ما  با�ستثناء  خليجية، 
به اأع�ساء القيادة القطرية للحزب ي جل�ساتهم اخا�سة من اأم�ر عقائدية 
ت�ؤكد على ت�زيع ثروات ال�طن العربي ب�سكل عادل واأهمية ا�ستثمار تلك 
الروات داخل الباد العربية. وي لقاءات عديدة مع �سدام ح�سن واأع�ساء 
اآخرين من القيادة القطرية، كنا نناق�ش عر�سا، م�ساألة نظم احكم ي دول 

اخليج، واأهمية وج�د تنظيمات للحزب ي تلك الدول اأو الدويات.

لرغبة جل�ش قيادة الث�رة امعلنة ي ت�طيد عاقات العراق  وتاأكيداً 
مع دول اخليج، وتعميقًا لنظرة اأحمد ح�سن البكر ال�اقعية، فقد األف 
عدنان  من  كل  وع�س�ية  الدوري  اإبراهيم  عزت  برئا�سة  وفدا  امجل�ش 
جا�سم،  ن�سيف  لطيف  حمادي،  �سعدون  العامري،  ح�سن  خراه، 
ال�فد  ليق�م  خا�سة  طائرة  ت�رفه  حت  وو�سعت  قدوري.  وفخري 
بج�لة ي دول اخليج، ومقابلة امل�ك والأمراء ل�رح وجهة نظر العراق 

جاه كل دولة خليجية، وبحث خطط التعاون معها. 
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بن�ايا  والأم��راء  امل�ك  لتطمن  حددة  تعليمات  ومعه  ال�فد  �سافر 
العراق »ال�سادقة« ولعر�ش م�ساريع التعاون بينه وبن كل دولة خليجية، 
اخليج،  اأبناء  اأمام  العراق  وجامعات  كليات  اأب�اب  فتح  ذلك  ي  ما 
دوما  العراق  ي  والإقامة  التملك  حق�ق  اخليجين  ام�اطنن  واإعطاء 

قيد اأو �رط.
ابتداأت الزيارة بالك�يت وانتهت بامملكة العربية ال�سع�دية، واأثناء 
مقابلة رئي�ش كل دولة طرح ال�فد �سيا�سة العراق جاه اخليج، والرغبة 
ي تعزيز الثقة وت�ثيق العاقات اإى اأق�سى احدود، ي جميع امجالت، 
وا�ستعداد العراق للتعاون ي اأي جال واى اأي مدى يختارهما الطرف 

العربي الآخر.
وق�بلت الزيارة برحيب بالغ من قبل روؤ�ساء جميع الدول اخليجية، 
العراقي، واهتمامهم  الطرح  بهذا  �سعادتهم  وعر ه�ؤلء ي حينه، عن 

الكبر مجالت التعاون غر امحدود امقرحة. 
وم تعر�ش ال�فد ي هذه اج�لة اخليجية اأية �سع�بات �س�ى حادثة 
ب�سيطة كادت تع�سف بالعاقات العراقية – ال�سع�دية ل�ل تدارك الأمر 
من قبل العاهل ال�سع�دي اآنذاك املك خالد. وتتلخ�ش احادثة بالآتي:

ذهب رئي�ش واأع�ساء ال�فد مقابلة املك خالد الذي ا�ستقبلهم خر 
ا�ستقبال، وحدث معهم ط�يا م�ستب�راً اخر ي النظرة ال�اقعية للنظام 
وال�سحافة  الإعام  اأجهزة  التقطت  اأن  بعد  امقابلة  انتهت  العراقي. 
املك  بن  اللقاء  خر  ن�ر  التاي  الي�م  وي  للقاء،  �س�را  ال�سع�دية 
خالد وعزت الدوري وال�فد امرافق له ولكن م يظهر ي ال�س�ر من 
احا�رين �س�ى اجانب ال�سع�دي فقط. وما اأن ت�سفح الدوري جرائد 
ال�سباح حتى علت وجهه عامات المتعا�ش ال�سديد لعدم ظه�ره ي 
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ال�س�ر، مف�راً الأمر �سمن اأبعاد �سيا�سية »مغر�سة« م�سجًا احتجاجه 
و�سل  قد  ح�سل  ما  الدوري  تف�سر  اأن  ويبدو  »ام�سن«.  العمل  لهذا 
اآذان املك خالد، الذي �سارع اإى دع�ة ال�فد مقابلته مرة ثانية لتلطيف 
الأج�اء، ولإعطاء فر�سة لل�سحافة لن�ر �س�رة الدوري على ال�سفحات 

الأوى جرائد الي�م التاي.
تاأمل  وقد  الزيارة،  عن  مف�سا  تقريرا  وقدم  بغداد  اإى  ال�فد  عاد 
الث�رة  قيادة  جل�ش  اإى  واأحاله  التقرير  �سفحات  البكر  ح�سن  اأحمد 
لطاعه على ت��سيات ال�فد ل��سعها م��سع التنفيذ. غر اأن ذلك م 

يدم ط�يا. 
الأوراق  واختلطت  الث�رية  بالنظرة  العملي  ال�اقع  امتزج  لقد 
�سيئا ف�سيئًا، وراحت  العراق جاه دول اخليج  �سيا�سة  بحيث تراجعت 
تت�سم بالرجال وانعدام النظرة الثابتة والبعيدة امدى، اإذ كثرا ما كان 
يغلب الفكر العقائدي على الت�س�ر العملي لتلك العاقات. اأو بعبارة 
اأخرى، كانت هناك ازدواجية ي التفكر تت�سارع فيما بينها »عقائديا« 
وعلى  �سديد.  اإحراج  ي  ام�س�ؤولن  ي�قع  كان  اأمر  وه�  و»ر�سميا«. 
ال�سيخ  اإحدى منا�سبات الحتفال بي�م اجي�ش، ح�ر  امثال، ي  �سبيل 
زايد بن �سلطان حاكم اإمارة اأب� ظبي اآنذاك اإى بغداد، وا�سطحبه البكر 
احفل  اأن عريف  ويبدو  امثنى.  مطار  اأقيم ي  الذي  الحتفال  ح�س�ر 
كان »عقائديا«. اإذ كلما مرت ك�كبة من اجن�د اأو الدبابات وامدافع 
بالعظيمة  الأ�سلحة  ي�سف  »العقائدي«  العريف  التحية كان  من�سة  اأمام 
والأمراء  ال�سي�خ  من  ال�ستعمار  عماء  ح�س�ن  »�ستدك  اأنها  وكيف 
براميل  تعدو عن ك�نها  العرو�ش اخاوية ي دويات ل  امربعن على 
نفط يرتفع عليها علم« وكيف اأن »�سباب ال�حدة واحرية وال�سراكية، 

حماة الر�سالة اخالدة، �سي�سقط�ن تلك ام�سيخات!«.
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فاأمر  البكر  اأغ�سب  ما  واحك�مة،  للبكر  ام�قف حرجا  كان  وكم 
با�ستبدال عريف احفل والعتذار لل�سيخ زايد بن �سلطان. 

مهمات حزبية وخابراتية
وبن  احزبية  العقيدة  من  امنطلق  التفكر  بن  الزدواجية  هذه  ومع 
الت�س�ر العملي لل�سيا�سة العربية، كانت القيادة، ومن الأيام الأوى للث�رة 
تبدي اهتماما ب�س�ؤون اخليج، وحاول، بع�س�ائية اأحيانا تلم�ش الطريق 
مع  اخليج.  امطلة على  العربية  الدول  مع  لبناء عاقات ح�سنة  الأف�سل 
الركيز »ب�سكل �ري جدا« ي بناء اخايا احزبية ي تلك الدول، من 
اإى  اإدارتها  اأنيطت  الرافدين  م�رف  وفروع  جارية  مراكز  فتح  خال 
ك�ادر حزبية متقدمة ترتبط ب�سكل اأو باآخر مكتب العاقات العامة )فيما 

بعد امخابرات( ومكتب ال�س�ؤون العربية امرتبط مجل�ش قيادة الث�رة. 
وكان ي�كل للم�س�ؤولن عن تلك امراكز والفروع ومكاتب اخط�ط 
ت�سهيل  مهمات  ب�سمنها  وخابراتية  حزبية  مهمات  العراقية  اج�ية 
عمليات الغتيال وزرع القنابل. وبحكم ت�اجدي ي اأب� ظبي، حيث 
 1977 )اأيار(  ماي�  بن  ما  للفرة  العربي  النقد  ل�سندوق  رئي�سا  كنت 
وماي� )اأيار( 1982 وقفت على تفا�سيل عدد من هذه احالت. واأذكر 
العراقية ي 1980 حاولت زرع  اأن امخابرات  ال�سدد كيف  ي هذا 
بع�ش القنابل ي مدينة اأب� ظبي ب�ا�سطة مدير امركز التجاري العراقي 
ومدير اخط�ط اج�ية العراقية وم�س�ؤول امخابرات ي ال�سفارة العراقية 
بحجة  اأحدهم  �سقة  ي  امجم�عة  تلك  اجتماع  واأثناء  ظبي.  اأب�  ي 
حدثة  اإحداها  انفجرت  القنابل،  ح�سر  ي  ومبا�رتهم  اإفطار،  دع�ة 
دويًا ق�يا خلع �سبابيك واأب�اب وم�ساعد البناية واأدى اإى مقتل م�س�ؤول 
امخابرات واإ�سابة اأع�انه. وقد اأ�سدرت احك�مة العراقية ي حينه بيانا 

اتهمت فيه اأجهزة امخابرات الإ�رائيلية والإيرانية بتدبر احادث!
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اأعمال  رجل  العراقية  امخابرات  فيها  ا�ستخدمت  اأخرى  وحادثة 
قدوري  ال��رزاق  عبد  طارق  ه�  ال�سارقة  اأم��ارة  ي  يقيم  كان  عراقي 
للح�س�ل على تاأ�سرة دخ�ل لأحد عمائها لغتيال رجل دين عراقي 

مقيم ي اأمارة دبي. 
كان قدوري زميا ي اأثناء مرحلة الدرا�سة ي كلية التجارة والقت�ساد 
بن  ومن  بغداد.  ي  وا�سعة  �سداقة  عاقات  له  كانت  كما  بغداد.  ي 
اأ�سدقائه، كان عبد الكرم ال�سيخلي )وزير اخارجية( و�سعدون �ساكر 
)رئي�ش امخابرات ثم وزير الداخلية( وبرزان التكريتي )م�س�ؤول حماية 
ووكيًا  تاجراً  قدوري  وكان  امخابرات(.  رئي�ش  ثم  ح�سن  �سدام 
لبع�ش ال�ركات التجارية الأجنبية. ويبدو اأنه حاول ا�ستغال �سداقاته 
مع بع�ش ام�س�ؤولن ما اأوقعه ي م�سكلة اأدت اإى �سجنه ي بغداد ومن 
ثم الإفراج عنه بعد �سنة ترك على اأثرها العراق ليقيم ي ال�سارقة ليزاول 
منها اأعماله التجارية، مع الإبقاء على عاقاته القدمة ببع�ش ام�س�ؤولن.
بتاأ�سرة  الإم��ارات،  دولة  امخابرات  عميل  دخل  حال،  اأية  على 
ا�ستخرجها له طارق قدوري. واأقام، خال فرة وج�ده ي ال�سارقة، ي 
م�سكن طارق بحجة انه يريد التعرف على التجار من اأجل القيام باأعمال 
ا�ستراد وت�سدير. وي ظهرة ي�م جمعة اأو�سله قدوري اإى ام�سجد ي 
م  امخابرات  عميل  ولكن  ال�ساة.  بعد  اإليه  يع�د  اأن  على  دبي  مدينة 
اأطلق  اإذ  �ساته.  اإكمال  العراقي  الدين  رجل  يدع  وم  �ساته،  يكمل 
ب�سعة عيارات نارية قتلت رجل الدين ي احال. واألقت ال�رطة القب�ش 
منزل طارق  يقيم ي  وانه  العرقية،  امخابرات  من  باأنه  واعرف  عليه. 
قدوري. فالقي القب�ش عليه ه� الآخر واأودع الت�قيف مهيدا محاكمته. 
وقد تدخلت �سخ�سيا لدى ال�سيخ خليفة بن زايد وي عهد اإمارة اأب� 
ظبي لإطاق �راحه بعد اأن اأكد طارق ي باأنه م يكن يعلم مهمة عميل 
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�سخ�سيا.  منه  للتخل�ش  اأي�سًا  تك�ن  قد  كلها  العملية  وان  امخابرات، 
وقد وافق ال�سيخ خليفة على اإطاق �راح طارق �ريطة مغادرته الباد 

خال ثاثة اأيام. وفعًا م ت�سفره اإى بغداد. 
باإعفاء  قرارا  الث�رة  قيادة  جل�ش  اأ�سدر  قليلة،  باأ�سابيع  و�س�له  وبعد 
بع�ش  مع  الغداء  لتناول  ودعي  اجمركية.  الر�س�م  من  واأثاثه  �سيارته 
ام�س�ؤولن تكرما له. وبعد الغداء ب�ساعات ت�ي طارق قدوري بعد نقله 
اإى ام�ست�سفى ب�سبب انفجار القرحة امع�ية التي م ي�سبق اأن �سكا منها قط. 
وهكذا كانت تدار العاقات العراقية مع دول اخليج. �سات اأخ�ة 
على ام�ست�ى الر�سمي. ترافقها عمليات تفجر قنابل واغتيالت وخايا 

حزبية تاأمر باأمر امخابرات. 
دولتان  هناك  كانت   1971 عام  قبل  اإنه  اإى  هنا  الإ�سارة  واأود 
خليجيتان هما الك�يت وال�سع�دية. اأما الإمارات ال�سبع الأخرى )اأب� 
ظبي، دبي، ال�سارقة، اأم القي�ين، الفجرة، راأ�ش اخيمة، عجمان( فلم 
تكن قد ت�حدت بعد لت�سكل دولة الإمارات العربية امتحدة. وعندما 
اإذ  خا�سا  م�قفًا  العراق  اتخذ  الدولة  هذه  لتك�ين  امفاو�سات  بداأت 
اإى  ال�سبع  الإم��ارات  �سم  اقرح  بل  الإم��ارات.  دولة  تك�ين  ي�ؤيد  م 
اإل  بها  العراق  الإمارات م يعرف  قيام دولة  اأعلن  ال�سع�دية. وعندما 

بعد �ستة اأ�سهر. 
فقد  الإمارات،  ال�سلبي جاه تك�ين دولة  ام�قف  وبالرغم من هذا 
الدولة  رئي�ش  اأن  كما  اإيجابية،  العراق  من  الإم��ارات  م�اقف  كانت 
ال�سيخ زايد، كان من امعجبن ب�سدام ح�سن ويكن له احراما منقطع 
النظر. وقد �ساهمت الإمارات ي تقدم الدعم امادي للعراق دون قيد 

اأو �رط بعد تاأميم النفط العراقي وتقل�ش م�ارده امالية. 
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عاقات العراق والكويت
اإى احكم  البعث  العراقية – الك�يتية، بعد جيء  العاقات  ح�سنت 
عام 1963، وخا�سة بعد الزيارة التي قام بها للعراق حينذاك وي العهد 
ورئي�ش ال�زراء الك�يتي ال�سيخ �سباح ال�سام ال�سباح ومقابلته لأحمد 
ح�سن البكر الذي كان رئي�سا لل�زراء. وعندما ت�سلم البعث احكم عام 
1968، كان م�ؤما ت�س�ية م��س�ع تر�سيم احدود بن البلدين. غر اأن 
هذا الأمر م يتم، فبعد تردي العاقات العراقية – الإيرانية مطلع 1969، 
طلبت احك�مة العراقية من الك�يت ي اأبريل )ني�سان( 1969 ال�سماح 
لبع�ش القطاعات الع�سكرية با�ستخدام الأرا�سي الك�يتية حماية ميناء اأم 
ق�ر من هج�م اإيراي مرتقب. اإل اأن الك�يت ترددت ي بادئ الأمر 
ما حدا باحك�مة العراقية اإى تكليف وزيري الداخلية والدفاع �سالح 
مهدي عما�ش وحردان التكريتي بزيارة الك�يت واإجراء حادثات �رية 
اإر�سال  على  للم�افقة  العبداه  �سعد  ال�سيخ  الك�يتي  الدفاع  وزير  مع 
ق�ات عراقية اإى داخل الك�يت. وقد عر�سا على الك�يت اإن رغبت 
ا�ستقبال ق�ات ك�يتية داخل الأرا�سي العراقية بالقرب من مدينة الب�رة.
ويبدو اأن عما�ش وحردان، فهما من خال امحادثات باأن الك�يت 
بع�ش  بتحرك  الأوام��ر  ف�سدرت  العراقي.  الطلب  على  »وافقت« 
لها  مع�سكر  واإقامة  الك�يتية،  الأرا�سي  داخل  اإى  العراقية  القطاعات 
»اتفاق«  مثابة  امبدئية  ام�افقة  هذه  ف�رت  قد  القيادة  اأن  كما  هناك. 

ي�سمح م�جبه ببقاء الق�ات العراقية مادام اخطر الإيراي قائمًا. 
م  العراقية  الق�ات  فاأن  الك�يت،  احتجاج  تكرر  من  وبالرغم 
تن�سحب. وي عام 1973 حاول العراق اإقامة نقطة دفاعية ي منطقة 
ال�سميته الك�يتية القريبة من م�قع بع�ش القطاعات الع�سكرية الك�يتية. 
حاولت الأخرة منع ذلك، وهنا اأ�سدر اآمر ال�حدة العراقية اأمرا بفتح 



-224-

النار على اجن�د الك�يتين ما اأدى اإى م�رع جندين ك�يتين وجندي 
عراقي. وذلك ي 20 مار�ش )اآذار( 1973.

اإى  احتجاج  مذكرة  الك�يتية  احك�مة  اأر�سلت  احادث  هذا  واأثر 
احك�مة العراقية طالبت فيها البدء بامفاو�سات لر�سيم احدود و�سحب 

القطعات الع�سكرية العراقية اإى داخل احدود العراقية.
وتاأزم ال��سع. حيث اأر�سلت احك�مة العراقية مذكرة ج�ابية تعلم 
فيها احك�مة الك�يتية باأن احدود م يتم التفاق عليها ر�سميًا. وبعبارة 
الذي  الأمر  باحدود،  تعرف  ل  اأنها  العراقية  احك�مة  قالت  اأخرى، 
دعا احك�مة الك�يتية اإى اإر�سال مذكرة اأخرى »�سديدة اللهجة« تخر 
فيها العراق باأنه ما م يبحث هذا النزاع احدودي ف�را، فاأن الك�يت 

�ست�سطر اإى دع�ة جميع الدول العربية لتك�ن احكم ي ام��س�ع. 
ونتيجة لهذا الت�سعيد، ومن اأجل احت�ائه، فقد و�سل اإى بغداد ي 
العام  الأمن  ريا�ش  حم�د  برئا�سة  عربي  وفد   1973 )ني�سان(  اأبريل 
للجامعة العربية وي�سم ي ع�س�يته مثلن عن كل من �س�ريا وال�سع�دية 

ليعر�ش و�ساطته. 
لقرب  ونظرا  الظهر.  بعد  اجمعة  ي�م  ريا�ش  و�س�ل  و�سادف 
ا�ستقبال  راجيًا  اخارجية  بي وزير  ات�سل  فقد  بغداد  م�سكني من مطار 

ريا�ش وتهيئة دع�ة ع�ساء عاجلة. 
ي الي�م التاي، اجتمع وزير اخارجية محم�د ريا�ش وال�فد امرافق 
ال�سميته مع  العراقية من منطقة  الق�ات  ام�افقة ب�سحب  له. و�سدرت 
العراق  ويرف�ش  عربين  بلدين  بن  نزاع  ه�  احدود  نزاع  باأن  التاأكيد 
باأن  العلم  مع  )ه��ذا  ام��س�ع  ي  الأخ��رى  العربية  ال��دول  تدخل 
الن�سحاب الفعلي م يتم اإل ي ي�ني� )حزيران( 1977. وخال الفرة 
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اإيران عام 1975. كانت  اتفاقية اجزائر مع  من 1973 وحتى ت�قيع 
التفاقيات  باأن  يق�ل  العراق  والك�يت.  العراق  بن  تتبادل  امذكرات 
ال�سابقة لر�سيم احدود اإما هي م�ؤ�رات للتفاو�ش. والك�يت ت�ر على 

ك�ن التفاقيات مثل التزاما مبادئ القان�ن الدوي. 
اخطر  لزوال  نظرا  ال�سيء  بع�ش  احالة  هداأت  اجزائر،  اتفاق  بعد 
الإيراي الذي كان يتذرع به العراق. وح�ل امطلب العراقي اإى حاولة 
اإقناع احك�مة الك�يتية بتاأجر جزيرة وربا واجزء ال�سماي من جزيرة 
باحتال  العراق  قام  اأن  اإى  احال  وا�ستمر  ط�يل.  اإيجار  بعقد  ب�بيان 

الك�يت ي الثاي من اأغ�سط�ش )اآب( 1990. 
وي دي�سمر )كان�ن الأول( 1972، قمت بزيارة ر�سمية للك�يت 
اأجل  من  القت�سادية  للتنمية  الك�يتي  ال�سندوق  مع  مباحثات  لإجراء 

اح�س�ل على قر�ش لتم�يل بع�ش ام�روعات ال�سناعية ي العراق.
و�سلت الك�يت عائداً من الهند بعد اأن كنت فيها ي زيارة ر�سمية. 
وهناك عقدت �سل�سلة من الجتماعات مع عبد اللطيف احمد امدير العام 
لل�سندوق الك�يتي للتنمية القت�سادية، ثم ا�سطحبني احمد مقابلة عبد 
الرحمن العتيقي وزير امالية الك�يتي رئي�ش جل�ش اإدارة ال�سندوق، وبعد 
على  امبداأ  حيث  من  ال�سندوق  وافق  ط�يا  وقتًا  ت�ستغرق  م  مباحثات 
ام�ساهمة بتم�يل م�روعن هما م�روع ال�حدات الكهرومائية الغازية، 
وم�روع معمل لاأ�سمنت ي مدينة الك�فة. وكان القر�ش الذي اتفقت 
عليه مع احمد ح�اي 5 ماين دينار ك�يتي ي�سدد على مدى 12 �سنة. 

العراق  اأقر�ش  قد  الك�يتي  ال�سندوق  ام�روعن، كان  وقبل هذين 
ال�سماوة  اإ�سمنت  معمل  م�روع  لتم�يل  ك�يتي  دينار  ماين   7 نح� 

وامحطة الكهرومائية ي �سامراء. 
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 [1] �سحفي  بت�ريح  اأدليت  الك�يت،  ي  مفاو�ساتي  انتهاء  بعد 
امتاحة ومن  العربية  امالية  الإمكانيات  ال�ستفادة من  اأهمية  فيه  اأكدت 
اأن الفرة  م�ساعدات الدول ال�سديقة ي تطبيق خططاتنا الإمائية. غر 
الزمنية التي بداأ العراق فيها حاولته لاقرا�ش من اخارج، والتي اأملتها 

ظروفه امالية بعد تاأميم النفط، م تدم ط�يا.
وي ال�قت الذي كنت اأزور فيه الك�يت، كان قد و�سل اإى بغداد 
وفد برماي ك�يتي برئا�سة خالد �سالح الغنيم رئي�ش جل�ش الأمة الك�يتي، 
ويبدو اأن زيارة ال�فد كانت تتعلق م�ساألة احدود، حيث عقد مباحثات 
ر�سمية مع وزير اخارجية مرت�سى �سعيد عبد الباقي، وقد اأبدى العراق 
نقل  البكر،  ح�سن  اأحمد  اجمه�رية  رئي�ش  فا�ستقبله  بال�فد  اهتمامًا 
خالها الغنيم ر�سالة �سف�ية من اأمر الك�يت اإى البكر، كما التقى ال�فد 
بالفريق �سعدون غيدان ع�س� جل�ش قيادة الث�رة وزير الداخلية، اإ�سافة 
اأقامها كل من وزير اخارجية،  التي  الر�سمية  الغداء والع�ساء  اإى ماآدب 

الداخلية، والعميد �سفيق الدراجي اأمن �ر جل�ش قيادة الث�رة.
ومع تلك العاقات »ال�دية« على ام�ست�ى الر�سمي، فقد كنت ام�ش 
من �سدام ح�سن نف�را جاه الك�يت، وبالأخ�ش جاه وزير خارجيتها 
�سباح الأحمد. واذكر اأن �سداما قد طلب مني عام 1975 القيام بزيارة 
بع�ش دول اخليج لإقناعها بام�افقة على طلب العراق اتخاذ بغداد مقرا 
) E C W A( وبعد  امتحدة  التابعة لاأم  اآ�سيا  للجنة القت�سادية لغرب 
اأوردت فيه احديث الذي دار بيني  اإى بغداد قدمت له تقريرا  ع�دتي 
كام  اأن  ويبدو  احدود.  م�سائل  ح�ل  الك�يتي  اخارجية  وزير  وبن 
ال�زير م يعجب �سدام اأو اأن �سدام م يكن »معجبا« بال�زير الك�يتي، 
مليء  كام  هذا   » بق�له:  التقرير  مناق�سة  اأثناء  كامه  على  علق  حيث 

باحقد والكراهية للعراقين.. اأنه مرف��ش جملة وتف�سيًا!«.
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العاقات العراقية – ال�شعودية
تكن  م  العراقية،  الدولة  تاأ�سي�ش  منذ  اأنه  اأحد  على  بخاف  لي�ش 
اجيدة  بالعاقات  و�سفها  مكن  ما  وال�سع�دية  العراق  بن  العاقات 
والعائلة  الها�سمية  العائلة  ال�راع بن  اإى  بع�سها  يع�د  لأ�سباب عديدة 
البلدين.  ي  الطائفية  الركيبة  اإى  الآخ��ر  بع�سها  ويع�د  ال�سع�دية. 
�سبب واحد  زال  العراق عام 1958،  املكي ي  النظام  �سق�ط  وعند 
ال�سع�دية  قلق  م�سدرها  اأخرى  اأ�سباب  لت�ستجد  اخاف  اأ�سباب  من 
الحاد  مع  العاقات  اإقامة  ي  و�سيا�سته  نف�سه  اجمه�ري  النظام  من 
امع�سكر ال�سراكي على ختلف الأ�سعدة، وما رافق  ال�س�فيتي ودول 
ذلك من الجاهات الفكرية التي برزت على ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية. 
امنطقة  بتق�سيم  امتعلقة  احدودية  ام�سكات  كله  ذلك  اإى  ي�ساف 

امحايدة وغرها.
�سدة  العقائدي«  البعث  »�سباب  وت�سنم   ،1968 انقاب  وبعد 
عدم  اأهمها  عديدة  لأ�سباب  ال�سطح  على  اخافات  ظهرت  احكم، 
واقعية  وبن  النظرية  وتطلعاته  البعث  عقائدية  بن  يف�سل  ما  وج�د 

العاقات اخارجية �سمن امنظ�مة الدولية. 
وبالرغم من حاولت البكر اإخفاء تلك اخافات، فاإن امنطلقات 
النظرية حزب البعث لعبت دورا ي عدم اطمئنان ال�سع�دية من العراق، 
خا�سة بعد قيام العراق باحت�سان بع�ش عنا�ر اجي�ش ال�سع�دي التي 
حاولت القيام بانقاب ع�سكري ولعدد من امدنين امناوئن للحكم 
ال�سع�دي اأمثال علي غنام ع�س� القيادة الق�مية للحزب والدكت�ر عبد 
الث�رة.  قيادة  جل�ش  م�ست�ساراً ي  قد عن  كان  الذي  منيف  الرحمن 
اليمن  الي�سارية ي  اجن�بي واحركات  لليمن  العراق  اإى دعم  اإ�سافة 

ال�سماي. 
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نيتها ي �سحب ق�اتها من �رق  اإعان بريطانيا عام 1969  ومنذ 
اأن  ال�س�ي�ش، بداأت القيادة العراقية تفكر جديا ي الدور الذي يجب 
يلعبه العراق ي منطقة اخليج، خا�سة بعد ت�ساعد النف�ذ الإيراي امدعم 
من طرف ال�ليات امتحدة. وكان �سالح مهدي عما�ش يرى �رورة 
الإ�راع بالتفاهم مع ال�سع�دية ل��سع �سيغة عملية ح�ل »اأمن اخليج« 
ما  امنطقة  لها ي  ق�اعد  واإقامة  اأجنبية  ق�ات  ت�اجد  احتمال  م�اجهة 
�سي�سكل خطرا على العراق والث�رة ي الأمد البعيد. وبداأت ات�سالت 
كانت  ال�سع�دية  اأن  غر  اخليج.  اأمن  لبحث  ال�سع�دية  مع  �سيا�سية 
ت�سرط على العراق قبل البحث ي اأي م��س�ع يتعلق باأمن اخليج حل 

ام�سكات احدودية العالقة بن البلدين.
وخال فرة الت�سالت العراقية – ال�سع�دية، برزت على ال�ساحة 
فراير  ي  اإيران  اأعلنت  عندما  الإيرانية  العراقية –  اخافات  وبعنف 
ي  عليها  امن�س��ش  بالتزاماته  يفي  م  العراق  باأن   1969 )�سباط( 
البلدين على  امائية بن  باأن تك�ن احدود  معاهدة 1937، وطالبت 
الإيرانية،  الدع��اءات  العراق  رف�ش  وعندما  الثال�يك.  خط  اأ�سا�ش 
اأعلنت اإيران ي 19 اأبريل )ني�سان( 1969 اإلغاء امعاهدة امذك�رة من 
امجاورة  امناطق  على  بهجمات ع�سكرية  قامت  واحد، كما  جانب 

خانقن(*). 
اح�ار  بدء  اإى  اأخرى  مرة  العراق  دعت  اخطرة  التط�رات  هذه 
ال�سيا�سي غر امعلن مع ال�سع�دية، دون اأن يثمر ذلك اح�ار �سيئا، رغم 
)*( – عندما و�سل هذا اخر اى اأحمد ح�سن البكر قال ي خطاب له: »انني لن اأن�سى 
هذا ام�قف اجبان من اإيران، ولتقطع يدي ان م انتقم ي�ما منها«. كما اأوعز ي 
حينه اى ال�سلطات الأمنية بت�سفر عدد كبر من الع�ائل اليرانية والعراقية ال�سيعية 

اى ايران. وكان ذلك بداية للت�سفرات امتاحقة ي عهد البعث.
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احتال اإيران ي عام 1971 اجزر الإماراتية الثاث: طمب الكرى 
وطمب ال�سغرى، واأب� م��سى. ونتيجة لهذا ام�قف ال�سع�دي ال�سلبي 
اإذ كان  الأمر.  ارتياح �سدام ح�سن من  ام�ش عدم  بداأت  العراق،  من 
انتقاداته  التخطيط  جل�ش  اجتماعات  وي  اخا�سة.  جل�ساته  ي  يردد 
للم�قف ال�سع�دي. ويح�ري ي هذا ال�سدد اأنه بعد تاأميم النفط عام 
1972، واجاه نية العراق لاقرا�ش من دول اخليج، كانت ت�جيهات 
�سدام �ريحة باأنه ل يريد اأن مد العراق يده لل�سع�دية اإطاقا. كما ل 

يريد القرا�ش منها. 

بعد  اأو�سح،  ب�سكل  برزت  ال�سع�دية  العراقية –  اخافات  اأن  بيد 
حرب اأكت�بر )ت�رين الأول( 1973، فمثُا، خال امعارك التي كانت 
ت�ستبك فيها الق�ات ام�رية وال�س�رية مع اإ�رائيل كان اأحمد ح�سن البكر 
على ات�سال هاتفي م�ستمر مع امل�ك والروؤ�ساء العرب عدا املك في�سل.

وكان البكر قد اأوفد اأي�سا بع�ش وزرائه ي 11 اأكت�بر )ت�رين الأول( 
وخرجت  العرب.  والروؤ�ساء  امل�ك  اإى  منه  ر�سائل  حاملن   1973
ال�سحف العراقية ي الي�م التاي باإخبار تلك الر�سائل ي عناوين بارزة، 
بينما اكتفت باإ�سارة �سغرة للر�سالة ام�جهة للعاهل ال�سع�دي جاء فيها: 
»اجتمع الدكت�ر �سعدون حمادي وزير النفط وامعادن اأم�ش، اإى املك 
اأحمد  الرئي�ش  ال�سيد  من  ر�سالة  و�سلمه  ال�سع�دية  العربية  ملك  في�سل 

ح�سن البكر«. 

الأوى مقال  ال�سفحة  »الث�رة« على  ذاته، ن�رت جريدة  الي�م  ي 
يحر�ش  الفانت�م«  طائرات  �سنع  ت�ساهم ي  العربية  »الأم�ال  بعن�ان: 
ال�سع�دية  ي  الأمريكية  ام�سالح  �رب  على  العربية«  »اجماهر 

والك�يت ودبي واأب� ظبي وقطر. 
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مقالتها  وبع�ش  »الث�رة«  افتتاحية  كانت   ،10/13 ي�م  وي 
وبع�ش  ال�سع�دية  م�اقف  اإ�سارات �ريحة �سد  على  تنط�ي  الأخرى 
اعترتها  التي  ام�اقف  تلك  الك�يت،  ذلك  ي  ما  اخليجية،  الدول 

احك�مة العراقية باأنها معادية. 
فامقال الفتتاحي، ت�سمن فقرة رئي�سية تندد بالجتماع الذي عقدته 
النفط ي امعركة. وما  دول اخليج ي الك�يت لبحث �سبل ا�ستخدام 
جاء فيه: « كلمة ق�سرة نق�لها لل�سادة الذين �سيجتمع�ن ي الك�يت 
له�ؤلء  نق�ل  اأننا  امعركة  ي  النفط  �ساح  ا�ستخدام  »كيفية«  لبحث 
جدون  فهناك  الب�رة  اإى  ال�سمال  اإى  قليا  اأب�ساركم  ارفع�ا  ال�سادة: 
»الكيفية« التي مكن فيها ا�ستخدام هذا ال�ساح ي امعركة، ول تتعب�ا 
اكت�سفت  قد  فالأمة  امعمقة  والدرا�سات  امط�لة  بامناق�سات  اأنف�سكم 
طريقها وها هي ت�سر عليه منذ 6 و7 اأكت�بر )ت�رين الأول( يد ت�رب 

العدو بالر�سا�ش. واأخرى جتث م�سالح حلفائه و�سادته«.
اإقدام  ال�سمال  اإى  الأب�سار  رفع  اإى  امقال  باإ�سارة  امق�س�د  وكان 
ك�رب�ري�سن  وم�بيل  اأويل  �ستاندرد  �ركة  ح�سة  تاأميم  على  العراق 

المريكيتن ي �ركة نفط الب�رة.
الأمريكية  الق�اعد  اإى  نف�سه  العدد  ي  »الث�رة«  اأ�سارت  وقد 
والريطانية ي اخليج العربي، ودعت م�اطني تلك الدول اإى النه��ش 
التي عددتها اجريدة  الق�اعد  لعرقلة عملها مهيدا لإزالتها. ومن هذه 
ثاث ي ال�سع�دية هي قاعدة الظهران وقاعدة خمي�ش م�سيط لل�س�اريخ 
)قرب احدود اليمنية( وقاعدة جدة اخا�سة بعمليات التج�س�ش. ولكي 
ي�سدد ال�سغط على الدول اخليجية ام�سدرة للنفط، وخا�سة ال�سع�دية، 
وذلك بتحري�ش �سكان امنطقة ال�رقية منها وهم من ال�سيعة ق�سد اإثارة 
فقد جاأت  امعركة،  النفط ي  ا�ستخدام  اإى  ودفعها  فيها  ال�سطرابات 
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النجف  يقيم وقتها ي  الذي كان  اإى الإمام اخميني  العراقية  احك�مة 
تطلب منه فت�ى للدع�ة اإى اجهاد. 

»الث�رة«  جريدة  ن�سها  ن�رت  مط�لة  فت�ى  اخميني  اأ�سدر  وقد 
الأعلى  »امرجع  عن�ان:  العدد 1587 ي 1973/10/16 حت  ي 
»وجه  بق�لها:  للفت�ى  اجريدة  وقدمت  للجهاد«.  يدع�  اخميني 
�سماحة امرجع الديني الأعلى اآية اه الإمام اخميني، نداء اإى ام�سلمن 

كافة دعاهم فيه اإى اجهاد ون�رة الق�ات العربية امحاربة«. 
اأن  للبرول  امنتجة  الإ�سامية  الدول  »على  الفت�ى:  ي  جاء  وما 
ت�ستخدم النفط والإمكانيات الأخرى التي ملكها ك�ساح �سد اإ�رائيل 

وام�ستعمرين واأن منع النفط عن تلك الدول التي ت�ساعد اإ�رائيل«.
وا�ستمرت احملة الإعامية �سد ال�سع�دية ب�راوة. وكانت ال�سحف 
العراقية ت�سدر كل ي�م وعلى �سفحتها الأوى مقالت تندد بال�سع�دية 
عنه  تعر  كانت  ما  ه�  الفعلي  الر�سمي  ام�قف  اأن  غر  اخليج.  ودول 
جريدة »الث�رة« مقالتها الفتتاحية التي كان ي�رف على كتابتها �سدام 
ح�سن �سخ�سيا. بل اأن كل مقال افتتاحي ي هذه اجريدة، كان تعبرا 

وا�سحًا عن م�قف �سدام بالذات. 
اأعنف مقال افتتاحي ي »الث�رة«  وي ي�م 1973/10/17 ظهر 

بعن�ان: »الدم.. ل الدولر اأيها ال�سادة«.
لقد كتب هذا امقال بعد اإعان ال�سع�دية ترعها مبلغ األف ملي�ن 
دولر ل�س�رية وجاء عنيفا وعلى نح� خيل ي اأن العاقات العراقية – 
ال�سع�دية �ستنقطع حتما. وما ورد ي امقال: »اإنه وبعد 11 ي�ما من 
القتال البا�سل ي معركة التحرير، حركت نخ�ة احاكمن ي ال�سع�دية، 
الرقم  هذا  اإى  ينظر  والذي  ل�س�رية !  دولر  ملي�ن  األف  مبلغ  فترع�ا 



-232-

ويا  اأ�سبح�ا،  قد  ال�سادة  اأن ه�ؤلء  امرء  يت�هم  جداً. ورما  يظنه كبراً 
النخ�ة  باب  من  لي�ش  الترع  هذا  اإن  قطعا  جداً.  كرماء  للمفاجاأة، 
اأن  واأمثالهم  ال�سع�دية  ي  احاكم�ن  يحاول  اللذين  العربين  والكرم 
يل�سق�ا باأنف�سهم �سيئًا منها. بل اأن العرب الكرماء واأ�سحاب النخ�ة 
احقيقين هم اأولئك ال�سباط واجن�د الأبطال الذين يقدم�ن اأرواحهم 
وما�سيها  وكرامتها،  الأم��ة  �رف  اأج��ل  من  اجبهتن  ي  ودماءهم 
وحا�رها وم�ستقبلها، واأن نقطة الدم ال�احدة التي تنزف من اأج�ساد 
مرة  األف  واأ�رف  اأرفع  وطارق،  وقتيبة  خالد  اأحفاد  الأبطال،  ه�ؤلء 
من تلك العرو�ش التافهة الغارقة ي خزي التبعية لاأجنبي وي مباذل 
الغنى الفاح�ش. ذلك الغنى الذي حذر منه الإ�سام، ومن خطره على 

الأخاق وعلى كيان الأمة«.
ال�سع�دية، كغرهم من  »اأن حكام  اإى:  الإ�سارة  امقال ي  واأ�ستمر 
اأ�ساطن الرجعية امرتبطة بالأجنبي، يعرف�ن ماما اأن للزمان اأحكاما وان 
لكل حادث حديثا! اإن احاكمن ي ال�سع�دية ذوي الباع الط�يل ي 
العجن.  من  كال�سعرة  اماآزق  من  اخروج  وامكائد وي  الدوائر  تدبر 
يبدو  قد  بثمن  امهزوزة  كرا�سيهم  ي�سروا  اأن  عجل،  وعلى  يحاول�ن، 
لأمثالنا من الفقراء كبرا، ولكنه قليل جداً بالن�سبة لل�سادة ال�سابحن ي 
بحار الذهب.. اأو ي رمالها.. يحاول ه�ؤلء ال�سادة اأن يك�روا ام�جة 
على  امحافظة  ي�ستطيع�ن  لعلهم  الب�رة..  من  اإليهم  الزاحفة  الهادرة 
ام�سالح الأمريكية العزيزة التي تطالب الأمة بتاأميمها.. واإذا ظن دهاة 
فاأنهم  �سيئا،  الترع  هذا  وراء  من  يحقق�ا  اأن  با�ستطاعتهم  اإن  الريا�ش 
اأذكياء.  اأنف�سهم  يظن�ن  الذين  الكرماء  لل�سادة  نق�ل  كبر.  وهم  لعلى 
لكل  تعرف�ن،  وكما  قلنا،  كما  و�سيك�ن  ال�سادة،  اأيها  فا�سلة  اللعبة  اإن 

حادث فيما ياأتي من الأحداث، حديث!«.
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تتاآمر  ال�سع�دية  باأن  تزداد  وقناعة �سدام ح�سن  مر،  ي�م  كان كل 
طريق  عن  القت�سادية  اح��رب  الأوى:  زاويتن.  من  العراق  على 
امتنعت  الذي  العراقي  النفط  تع�ي�سا عن  ال�سع�دي  النفط  زيادة �سخ 
لبع�ش  ال�سع�دية  احت�سان  والثانية:  �رائه،  عن  الأمريكية  ال�ركات 
ال�سباط العراقين ومنحهم اجن�سية ال�سع�دية واإمدادهم بامال لإ�سقاط 

النظام العراقي. وكان عبد الغني الراوي ي مقدمة ه�ؤلء ال�سباط.
يد  ي  وقعت  بعدما  ال�سع�دية  على  الإعامية  احملة  وا�ستدت 
ناقات  اإحدى  اإى  ني�ي�رك  من  وجهت  برقية  العراقية  ال�سلطات 
خ�ر  ي  الب�رة  ي  را�سية  وكانت  الأمريكية،  م�بيل  �ركة  جم�عة 
بعد  اأي  الأول( 1973،  )ت�رين  اأكت�بر  الثامن من  الي�م  العمية، ي 
تطلب  الب�رة،  نفط  �ركة  الأمريكية ي  اح�سة  تاأميم  من  واحد  ي�م 
ال�سع�دية والتزود بحم�لة نفط  تن�رة ي  اإى ميناء راأ�ش  الت�جه  منها 
كاملة من هناك ع��سًا عن احم�لة التي كان مقررا اأن تاأخذها من نفط 

الب�رة. 
وقد زادت حدة الت�تر بن العراق وال�سع�دية، بعد انتهاء اجتماع 
الدول العربية امنتجة للنفط ي�م 1973/10/17 ي الك�يت. وكان 
هذا الجتماع قد عقد لدرا�سة كيفية ا�ستخدام النفط ك�ساح ي امعركة 
التي كانت تدور رحاها على اجبهتن ام�رية وال�س�رية. وكان العراق 
قد تقدم م�روع يق�سي بتاأميم ح�س�ش ال�ركات الأمريكية. وتقدمت 
ال�سع�دية م�روع اآخر. غر اأن ام�روع العراقي قد واجه رف�سَا قاطعا 
من قبل ال�سع�دية والك�يت ودولة الإمارات العربية امتحدة، واكتفى 
امجتمع�ن باتخاذ قرار يق�سي بتخفي�ش ت�سدير النفط اإى اأمريكا بن�سبة 
5% مع رفع الأ�سعار التجارية للنفط اخام بن�سبة 17% بحيث اأ�سبح 

ال�سعر امعلن للنفط اخام 3 دولرات و65�سنتا! 
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ويبدو اإنه بعد انتهاء اجتماع الك�يت ام�سار اإليه، اأدى اأمر الك�يت 
من  نك�س�ن  »يحذر  اإنه  فيه  قال  »رويرز«  وكالة  مندوب  ت�ريح  ي 
تقدم م�ساعدات �سخمة لإ�رائيل اإذ اأن هذه ام�ساعدات ت�سع اأ�سدقاء 
العربية  وامملكة  دولته  وخا�سة  �سعب،  م�قف  ي  امتحدة  ال�ليات 

ال�سع�دية«. 

ام�روع العراقي
الدول  لجتماع  قدم  الذي  العراقي  امقرح  اأو  ام�روع  يتلخ�ش 

العربية ام�سدرة للنفط بثاث نقاط هي:
اأوا: ت�سفية ام�سالح الأمريكية القت�سادية وب�س�رة خا�سة النفطية 
الأمريكية  النفطية  ال�ركات  كافة  تاأميم  كاملة عن طريق  ت�سفية  منها، 
النفط  �ركات  كانت   1973 �سنة  )ي  العربي.  ال�طن  ي  العاملة 
النفط  اإنتاج  جم�ع  من   %63 عن  يزيد  ما  على  ت�سيطر  الأمريكية 

العربي(.
ي  العربية  الأقطار  ت�ستثمرها  التي  امالية  الأر�سدة  �سحب  ثانياً: 

ال�ليات امتحدة الأمريكية. 
ثالثاً: قطع العاقات الدبل�ما�سية والقت�سادية لكل الأقطار العربية 

امنتجة للنفط مع ال�ليات امتحدة الأمريكية. 

ام�روع ال�شعودي
ت�سمن ام�روع ال�سع�دي نقطتن اقت�رتا على اإنتاج وت�سدير النفط 

اخام فقط:
اأول: اتباع خطة اإنتاجية تعتمد على التخفي�ش التدريجي مجم�ع 
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امتحدة  ال�ليات  اإى  �سي�سدر  ك�نه  عن  النظر  بغ�ش  العربي  الإنتاج 
الأمريكية اأو اإى غرها من الدول. 

الجتماع،  تاريخ  من  �سهر  بعد  التدريجي  التخفي�ش  يبداأ  ثانيا: 
)اأيل�ل(  �سبتمر  �سهر  ي  الإنتاج  عليه  كان  عما   %5 بن�سبة  ويبتدئ 
وي�ستمر التخفي�ش بالت�ساعد بن�سبة 5% �سهريا بحيث اإنه كلما طال بقاء 
ق�ات العدوان ي الأرا�سي امحتلة، كلما انخف�ش الإنتاج اأكر فاأكر 

ب�س�رة ت�سعيدية.
من  الك�يت  اأم��ر  به  اأدى  وم��ا  الك�يت،  اجتماع  ق��رار  اأزع��ج 
ت�ريحات، العراق كثرا، ف�سدرت امقالت تل� امقالت ي جريدتي 

»اجمه�رية« و»الث�رة« منددة ما مخ�ش عنه الجتماع. [2] 
)كان�ن  يناير  البعث ي  الثامن حزب  القطري  ام�ؤمر  وعندما عقد 
الثاي( 1974، تداول ام�ؤمرون م��س�ع العاقات العربية – اخليجية. 
وقد جاء ي الف�سل الثالث من التقرير ال�سيا�سي ال�سادر عن ام�ؤمر فقرات 
ب�سبب خططات  الفعلي عن منطقة اخليج  العراق  تتحدث عن غياب 
العربية  الأنظمة  وبع�ش  اخليج  بدول  تعري�سًا  ت�سمن  كما  ال�ستعمار. 
التي اأهملت هذه امنطقة وم ت�سعر ما يهددها من اأخطار. وقد خل�ش 
التقرير من ذلك اإى الق�ل: »كما اأن حالف هذه الأنظمة وبخا�سة ي 
اخطة  ي  اأ�سا�سيا  دورا  يلعب  الذي  ال�سع�دي  النظام  مع  امرحلة  هذه 
ال�ستعمارية الرامية اإى اإحكام ال�سيطرة على منطقة اخليج العربي، قد 
اأطلق يد الرجعية ال�سع�دية ووفر لها الغطاء ال�سيا�سي الفعال ي التاأثر 
والأنظمة  الإي��راي  النظام  مع  بالتعاون  امنطقة  هذه  ي  كبر  حد  اإى 

الرجعية ي اخليج«. 
تتده�ر  العراقية – ال�سع�دية  العاقات  فيه  كانت  الذي  ال�قت  ي 
بالتح�سن  الظبيانية  العراقية –  العاقات  بداأت  ي�ستحكم،  واخاف 
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وقف   1973/10/18 ي  ظبي  اأب�  حك�مة  قررت  اأن  بعد  خا�سة 
ت�سدير النفط اخام لأمريكا.

اأب� ظبي،  النفط من  تاأثر كبر على �سادرات  وم يكن لهذا القرار 
لأن معظم ال�سادرات النفطية كانت اإى اليابان و12% فقط لأمريكا، 
للقرار، ح�سب وجهة  �سن�يا. ولكن كان  ملي�ن طن  اأي ح�اي 7.5 
اإر�سال  اإى  البكر  باأحمد ح�سن  ما حدا  �سيا�سيا  مغزى  العراقية،  النظر 
الرقية التالية اإى ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�ش دولة الإمارات 

العربية امتحدة ي ي�م 1973/10/19:
دولة  رئي�ش  نهيان –  اآل  �سلطان  بن  زايد  الأخ  ال�سم�  »�ساحب 

الإمارات العربية – اأب� ظبي
اإى  النفط  �سخ  باإيقاف  قراركم  والعتزاز  التقدير  بكامل  تلقينا 
ال�ليات امتحدة. اإن هذا القرار ال�سجاع واحازم ي�ساف اإى م�اقف 
�سابقة لكم ي منا�سبات كثرة يدل على اأ�سالتكم العربية النبيلة. واإي 
العربية ي كافة  اأمتنا  الكبر من جماهر  التقدير  �سيلقى  اأنه  ل�اثق جداً 
اأقطارها، كما �سيك�ن �سندا لأ�سقائكم الذين يقاتل�ن اأ�رف امعارك ي 

�سيناء وربى اج�لن. 
اإي اإذ اأعر لكم با�سم ال�سعب واحك�مة العراقية وبا�سمي �سخ�سيا 
ال�سحة  م�ف�ر  ل�سخ�سكم  اأرج�  ام�قف،  لهذا  والتقدير  ال�سكر  عن 

ول�سعبكم ال�سقيق التقدم والزدهار. 
اأخوكم

اأحمد ح�شن البكر 
رئي�س اجمهورية العراقية
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على  ال�سحفية  باحمات  واإذا  اأ�سهر،  ب�سعة  �س�ى  م�ش  وم 
�سيا�سي  غزل  اإى  تط�رت  هدوء  فرة  وتبداأ  فجاأة.  تت�قف  ال�سع�دية 
وح�ار مع ال�سع�دية. واإذا ب�سدام ي�سر ي اجتماعات جل�ش التخطيط 
اإى �رورة التعاون مع ال�سع�دية. يرافق ذلك كله ما كان يردده خراه 
طلفاح )خال �سدام ح�سن ووالد زوجته( ي جل�ساته اخا�سة والعامة 
من اأهمية اإقامة نظام احكم ي العراق على امرتكزات العائلية مثلما ه� 

احال ي ال�سع�دية! 
الدكت�ر  عيادة  الأيام كنت ي  اأحد  انه ي  ال�سدد،  واأذكر ي هذا 
اأي�سا  كان حا�را  الرم�ك. حيث  م�ست�سفى  مدير  الر�س�ل حداد  عبد 
قيادة  جل�ش  اأع�ساء  بع�ش  على  بتهجمه  ف�جئت  الذي  طلفاح  خراه 
على  وبتاأكيده  يزيدي.  باأنه  و�سفه  الذي  اجزراوي  طه  اأمثال  الث�رة 
�رورة حل جل�ش قيادة الث�رة واإعادة تركيبة النظام ليماثل نظام احكم 
ي ال�سع�دية بدل من العتماد على التنظيمات »البعثية« التي ل تعدو 

عن ك�نها ع�سابات رعناء، على حد تعبره.
ويبدو اأن �سداما قد اأخذ تدريجيا بن�سائح خاله. حيث م م�ش فرة 
اإل وبداأت عاقاته بالأمر فهد )وي عهد ال�سع�دية اآنذاك( تق�ى وزار 
وتكررت   1975 عام  الريا�ش  �سدام  وزار   .1974 عام  بغداد  فهد 
الق�مية  القيادة  اأع�ساء  يقلق  بداأ  الذي  احد  اإى  والت�سالت  الزيارات 

للحزب وال�سع�دين من اأع�ساء احزب امقيمن ي العراق. 
وما اأتذكره عن تلك الفرة، اأن الدكت�ر عبد الرحمن منيف الذي 
كان م�ست�سارا ي مكتب ال�س�ؤون القت�سادية التابع مجل�ش قيادة الث�رة 
قد قدم ا�ستقالته من من�سبه. وما �ساألته عن ال�سبب، اأجاب باأنه يرى ي 
الأفق اجاهات �سدام اخطرة ي التقارب مع ال�سع�دية وما �سيتبعه من 

انفراد �سدام وعائلته باحكم! 
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العراق ودول اخليج بعد وقف احرب العراقية – ااإيرانية
وقف  ر�سميا  قب�لها  اإيران  اأعلنت   ،1988 )م�ز(  ي�لي�   18 ي 
لقرار جل�ش الأمن رقم 598  العراق وفقا  النار ي احرب مع  اإطاق 

الذي كان قد �سدر قبل ذلك التاريخ بعام تقريبا.
بعد ذلك التاريخ بعدة اأيام زاري ي مكتبي ي لندن �سخ�ش كنت 
يدعى  الريطانية  العربية –  التجارة  غرفة  خال  من  عليه  تعرفت  قد 
�سنكلر رود، واأعتقد باأنه كان يعمل �سمن اإحدى م�ؤ�س�سات امخابرات 
الريطانية وله عاقات وا�سعة مع اخارجية الريطانية و�سداقات عميقة 

مع بع�ش ام�س�ؤولن العراقين. 
�سدام ح�سن  �سيفعله  عما  راأيي  ا�ستمزاج  الزيارة  من  الهدف  كان 

بعد ت�قف حربه مع اإيران. 
اأخرته بكل �راحة باأنني اأعتقد جازما اأن �سدام ح�سن �سيت�جه اإى 

احتال الك�يت خال مدة اأق�ساها �سنتان. 
م يكن اعتقادي م�ستندا اإى اأدلة ملم��سة اأو وثائق ي ح�زتي. كان 
ما قلته جرد ا�ستنتاج قائم على اأق�ال �سدام خال فرة عملي الر�سمي 
اأفراد  بع�ش  ي  يق�له  كان  ما  وكذلك  الجتماعية،  لقاءاتنا  وي  معه 

حا�سيته ورفاقه اأمثال غام عبد اجليل وبرزان التكريتي.
باأنه  واع��دا  للمعل�مات  اإي��اي  �ساكراً  مكتبي  رود  �سنكلر  غادر 
�سي��سلها اإى وزارة اخارجية الريطانية وبدورها اإى حك�مة الك�يت.
بعد ب�سعة اأ�سابيع من زيارة رود، ح�رت حفل ا�ستقبال ي م�سكن 
واأجانب.  عربا  كثيفا..  اح�س�ر  كان  لندن.  ي  العرب  ال�سفراء  اأحد 
الدولة  وزراء  اأحد  جانبا  بي  انفرد  عندما  كبرة  ده�ستي  كانت  وكم 
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الريطانين لل�س�ؤون اخارجية )Junior minister( معاتبًا: »علمنا باأنك 
األ  الك�يت..  احتال  ي  بنيته  ح�سن  �سدام  ال�سابق  �سديقك  تتهم 

تخاف من انتقامه؟ اأجبته: هذا راأيي يا معاي ال�زير.
جاء ج�ابي �ريعًا واأنا م�ستغرب من الطريقة التي وجه بها ال�س�ؤال.

وا�ستطرد ال�زير الريطاي قائًا بتهكم وه� يحت�سي كاأ�سه: معل�ماتنا 
ال�ثيقة تخالف راأيك.

م اأرد عليه، وحاولت ال�سك�ت بعد اأن م�ست من ال�زير امتعا�سا 
ا�ستنتاج  واأن كان ذلك جرد  ل�سدام حتى  اتهام  اأو  نقد  اأي  ت�جيه  من 

وحليل. 
ن�ايا  فعا  كانت جهل  اأنها  اإما  امحافظن  فاإن حك�مة  يبدو،  وكما 
�سدام ح�سن اأو اأنها كانت تعلم تف�سيًا بهذه الن�ايا وتنتظر اإقدامه على 
امخاطرة ي احتال الك�يت لتق�م بعدئذ ب�رب العراق ع�سكريا ورهن 
ي  ا�ستثماراتها  وت�سفية  اقت�ساديا،  الك�يت  وتدمر  ط�يل،  لأمد  نفطه 
بريطانيا. وبالأحرى، ابتاعها ت�سديداً لنفقات اإنقاذها من خالب �سدام. 
وي ال�قت الذي كانت بريطانيا حاول تطمن ام�س�ؤولن ي بع�ش 
ت�جه  الأمريكية  الإدارة  كانت  العراقي،  النظام  ن�ايا  من  اخليج  دول 
وروؤ�ساء  مل�ك  بتحذير  اخليج  دول  ي  الدبل�ما�سية  بعثاتها  روؤ�ساء 
اأخذ  قد  العراق  اأن  ويبدو  العراق.  ومطامع  ن�ايا  من  اخليجية  الدول 
لكبار  الأمريكان  الدبل�ما�سين  ومقابات  الأمريكي  بالتحرك  علما 
ام�س�ؤولن ي دول اخليج ما اأقلق �سدام واأزعجه، لذلك �سارع بار�سال 
الأول(  )ت�رين  اأكت�بر  ي  وا�سنطن  اإى  عزيز  طارق  خارجيته  وزير 
1989 لاجتماع بنظره الأمريكي جيم�ش بيكر وبحث بع�ش ج�انب 

العاقات العراقية – الأمريكية ومنها ن�ايا العراق جاه دول اخليج. 
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ونظر لأهمية ذلك الجتماع اأجد مفيداً تلخي�ش ما دار فيه طبقًا ما 
ه� مدون ي ال�ثيقة الأمريكية امرقمة Z 130207 _0 وام�ؤرخة ي 6 

اأكت�بر )ت�رين الأول( 1989.
افتتح جيم�ش بيكر الجتماع مرحبا بال�فد العراقي ام�ؤلف من طارق 
عزيز وزير اخارجية وال�سفر حمد ام�ساط وعدد اآخر من م�ظفي وزارة 
اخارجية العراقية، م�ؤكدا حر�ش الإدارة الأمريكية تط�ير عاقاتها مع 
احك�مة  �سكر  عن  معربا  الكام  عزيز  طارق  ابتداأ  ذلك  بعد  العراق. 
العراقية وامتنانها م�ساعدات احك�مة الأمريكية وال�سي اآي ايه ي تزويد 
العراق بامعل�مات التعب�ية وال�س�ر الف�سائية التي �ساعدته ي حربه مع 

اإيران. 
احك�مة  لدى  امت�فرة  امعل�مات  باأن  قائا  عزيز  طارق  واأ�ستطرد 
العراقية ت�سر اإى م�قف �سلبي لاإدارة الأمريكية جاه العراق ي اأربعة 

جالت هي:
1 – الت�ريحات ال�سلبية ال�سادرة عن م�س�ؤولن اأمريكان ح�ل ن�ايا 

العراق جاه دول اخليج. 
اأمام  الأمريكية  الإدارة  ت�سعها  التي  والعراقيل  ال�سع�بات   – 2
بناء  اإعادة  اأجل  امتقدمة من  التكن�ل�جيا  العراق على  ح�س�ل 

القت�ساد العراقي بعد �سن�ات احرب الط�يلة مع اإيران. 
3 – ام�اقف ال�سلبية للك�جر�ش الأمريكي جاه العراق.

4 – تخفي�ش احك�مة الأمريكية مبلغ العتماد ام�ري امخ�س�ش 
امالية  ال�سنة  خال  ملي�ن   400 اإى  دولر  بلي�ن  من  للعراق 

 .1990
اأعاه، بل ا�ستمر ي حديثه  بالنقاط الأربع  وم يكتف طارق عزيز 
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امخابراتية  الأجهزة  بع�ش  ت�رط  ح�ل  معل�مات  ت�افر  اإى  م�سرا 
الأمريكية ي م�ؤامرات زعزعة احكم العراقي اأو الإطاحة به. 

ده�سته  اأب��دى  قد  بيكر  اأن  اإى  الأمريكية  ال�رية  امذكرة  وت�سر 
وا�ستغرابه من اتهامات عزيز مت�سائا كيف مكن ل�سدام ح�سن وحكام 
اأو معل�مات خابراتية ي ال�قت الذي بذلت  اإ�ساعات  العراق ت�سديق 
اأمريكا كل ما ي و�سعها م�ساعدة العراق ي حربه مع اإيران ما ي ذلك 
اإن�ساء دائرة خا�سة لل�سي اآي ايه ي مبنى ال�سفارة الأمريكية ي بغداد مد 
ال�سلطات العراقية بامعل�مات الع�سكرية عن اإيران، وكذلك بامعل�مات 

الأمنية عن التحرك الداخلي �سد النظام العراقي. 
ثماي  ي  بيكر  وجيم�ش  عزيز  ط��ارق  بن  الجتماع  ح�ر  يقع 
ي  العراقي  الراأي  تاأكيد  عزيز  طارق  حاولت  فيه  وتظهر  �سفحات، 
ال�زير  كان  حن  ي  اأع��اه،  اإليها  واأ���رت  اأثارها  التي  ام��س�عات 
اأمريكا  نية  حيال  العراقية  واحك�مة  عزيز  طماأنة  يحاول  الأمريكي 

»امخل�سة« ي تثبيت دعائم احكم العراقي ومده بالع�ن وام�ساعدة. 
واحدة  نقطة  �س�ى  باأكمله  الجتماع  ح�ر  لرجمة  مررا  اأجد  ل 
كان طارق عزيز يع�د اإليها عدة مرات وهي ا�سراتيجية العراق بالن�سبة 
للدول العربية امطلة على اخليج. وكما يبدو، فاأن التعليمات التي تلقاها 
من قبل �سدام ح�سن هي �رورة معرفة ام�قف الأمريكي ب�سكل دقيق 

عن العاقات العراقية – اخليجية.
التنفيذ،  م��سع  اإليه  ال�سادرة  التعليمات  عزيز  طارق  ي�سع  ولكي 
اأو  الأمريكية  الإدارة  راأي  عن  الإف�ساح  اإى  بيكر  جيم�ش  وي�ستدرج 
بيكر  زميله  عزيز  اأخر  اخليج،  دول  جاه  العراق  ن�ايا  عن  معل�ماتها 
بقرار احك�مة العراقية دفع تع�ي�سات مالية �سخية لع�ائل اأفراد البحرية 
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 )STARK( الأمريكية الذين قتل�ا جراء اإ�سابة البارجة الأمريكية �ستارك
اخطاأ  هذا  با�ستثناء  اإنه  عزيز  اأكد  ثم  اخليج،  مياه  عراقي ي  ب�ساروخ 
ال�ساروخي م يقم العراق باأي عمل من �ساأنه تهديد اأمن و�سامة الدول 
امطلة على اخليج اأو حرية اماحة ي مياهه، وا�ستطرد يق�ل باأنه بعد 
العراق واإيران ي ي�لي� )م�ز( 1988، بداأت  النار بن  اإطاق  وقف 
ات�سالت  عن  اخليج  دول  ع�ا�سم  من  تقارير  العراقية  احك�مة  ت�سل 
بن دبل�ما�سين اأمريكان وم�س�ؤولن خليجين حذرين دول اخليج من 
امطامع العراقية ي بع�ش هذه الدول وبالأخ�ش ال�سع�دية والك�يت، 
غر اأن هذه التقارير تقلق العراق لعدم �سحتها ولأن احك�مة العراقية، 
ح�سب تعبر عزيز، قبل احرب مع اإيران واأثناءها ثم بعد وقف اإطاق 
النار، كانت وم تزل ت�ؤكد على ح�سن نياتها ورغبتها ي امحافظة على 

تلك الكيانات والدفاع عنها �سد اخطر الإيراي. 
وم يكتف عزيز ما عر�سه على جيم�ش بيكر، بل ا�سر�سل معاتبًا باأن 
ام�قف الأمريكي ي اإثارة الرعب واخ�ف واحذر من ن�ايا العراق اأمر 
غريب يثر الده�سة، اآخذين ي العتبار العاقات العراقية – الأمريكية 

اجيدة. 
تعليقا  اأو  ج�ابا  الجتماع  مح�ر  الثمانية  ال�سفحات  ي  اأجد  م 
لل�زير الأمريكي ح�ل ما اأثاره طارق عزيز ي كامه عن دول اخليج، 
اأن ينهي عزيز عتابه »الأخ�ي« ي�سارع بيكر ي تذكر العراق  اإذ بعد 
الإ�رائيلية  الفل�سطينية –  ام�رية –  ال�سام  مباحثات  تاأييد  ب�رورة 
العربي  التعاون  جل�ش  ي  العراق  »�ركاء«  والأردن  م�ر  واأن  خا�سة 

ي�ؤيدان الأ�س�اط التي قطعت ي تلك امباحثات. 
الأمر  بحثنا  »لقد  ن�سه:  ما  النقطة يجيب طارق عزيز  وح�ل هذه 
مع م�ر ومع عرفات الذي جاء اإى بغداد م�ؤخرا. نحن ي غاية ال�رور 
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للتقدم الذي ح�سل و�س�ف ن�ستمر ي تاأييد اجه�د ام�سركة بن م�ر 
هي  العراقية  احك�مة  �سيا�سة  اأن  غر  الفل�سطينية،  التحرير  ومنظمة 
المتناع عن اإ�سدار بيانات علنية ح�ل م�قفنا غر امعلن من مباحثات 

ال�سام«. 
 

[1] – جريدة ال�سيا�سة الك�يتية � العدد 1916 بتاريخ 26/12/1972

[2] – من اأطرف ما قراأت بهذا ال�سدد، ما كتبه ال�سحفي العراقي عكاب �سام الطاهر 

ي�م 1973/10/20 ي »الث�رة« بعن�ان: »ال�سادة 5 بامية« والذي قال فيه: )اإذا 
كان »اأ�راف« العرب قد مخ�س�ا ف�لدوا فاأرا، فاأن ال�ربة التي ه�ت مرة اأخرى 
ي الب�رة بعد كرك�ك لن تت�قف. فكما عر مقاتل�نا ودروعنا ال�ساربة احدود، 

فان �ربتنا اج�س�ر �ستعر احدود اأي�سا«.
وال�سارة اى الب�رة وكرك�ك امق�س�د منها تاأميم نفط كرك�ك ي 1972/6/1 

ونفط الب�رة ي 1973/10/6.
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الف�شل ال�شاد�س ع�شر
العاقات العراقية – الدولية

العاقات العراقية – الدولية: نظرة عامة
اخارجية  العراق  �سيا�سة  ي  الكتاب  من  الف�سل  هذا  يبحث  ل 
تف�سيا، ول يحاول اإعطاء حليل متعمق مررات تلك ال�سيا�سة واأ�سبابها، 
واإما ي�ستهدف عر�ش �س�رة م�جزة عن �سيا�سة العراق اخارجية خال 
 .1979 عام  نهاية  وحتى   ،1968 عام  من  متد  الأوى،  مرحلتن: 

وامرحلة الثانية، متد من عام 1980 وحتى عام 2000. 
الدول  مع  وبالأخ�ش  اخارجية،  العراق  اأن عاقات  الق�ل  ومكن 
حزب  ا�ستام  من  الأوى  الع�رة  ال�سن�ات  خال  تاأثرت  قد  العربية، 
البعث لل�سلطة باأيدي�ل�جية احزب من جهة، وبالطم�حات ال�سخ�سية 
ل�سدام ح�سن من جهة اأخرى. ومنذ انفراد �سدام بال�سلطة، ي ي�لي� 
ال�سخ�سي  الطم�ح  كفة  اإى  اخارجية  ال�سيا�سة  مالت  )م�ز( 1979، 
حتى اأ�سبح هذا اجانب ه� الأ�سا�ش ي ت�رفات احكم جاه اخارج. 
وبهذا م تعد هناك، ي واقع احال، �سيا�سة خارجية م�ستقرة مفه�مها 
والآخر  احن  بن  تر�سمها  متقلبة  ت�رفات  واإم��ا  امعروف،  ال��دوي 

ح�سابات الطم�ح ال�سخ�سي واأحام الغرور.
ونتيجة لهذين العاملن، وب�سبب عدم و�س�ح الروؤية وانعدام النظرة 
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بعيدة امدى، خ�ر العراق ثقة الدول العربية، وبالأخ�ش الدول امطلة 
على اخليج، اإ�سافة اإى عدم ا�ستطاعة القيادة العراقية بناء عاقات ط�يلة 

الأمد على اأ�سا�ش الحرام والثقة مع امع�سكرين الغربي وال�سراكي. 

الفرة ما بن 1968 و1979
 ،1968 »م���ز«  ي�لي�  ي  ال�سلطة  البعث  حزب  ا�ستام  بعد 
وبالأخ�ش  والت�سلب،  بالراديكالية  اخارجية  العراق  �سيا�سة  ات�سمت 
جميع  رف�سه  العراق  اأعلن  فقد  الفل�سطينية.  بالق�سية  يتعلق  فيما 
احل�ل وامقرحات ال�سلمية التي طرحتها اأو تبنتها ال�ليات امتحدة 
الأمريكية بال�سراك مع م�ر والأردن، م�ؤكدا دعمه امطلق للحركات 
الفل�سطينية التي كانت تنادي بتحرير كامل الراب الفل�سطيني. ومع 
)اأيل�ل(  �سبتمر  العراق ي  رف�ش  فقد  امعلنة،  امت�سلبة  ال�سيا�سة  هذه 
1970 اإقحام ق�اته امرابطة ي الأردن م�ساعدة امقاومة الفل�سطينية 
ي �راعها مع احك�مة الأردنية فيما �سمي ب� »اأيل�ل الأ�س�د«. لي�ش 
يناير  ي  الأردن  من  الق�ات  تلك  العراق  �سحب  بل  فح�سب،  هذا 
قطع  حتى  )اآذار(  مار�ش  �سهر  حل  اأن  وما   .1971 الثاي(  )كان�ن 
العراق عمليا دعمه اماي عن منظمة التحرير الفل�سطينية برئا�سة يا�ر 
عرفات، مركزا جه�ده على تنمية وتغذية امنظمة التي اأ�س�سها حزب 
الدكت�ر عبد  اإ�راف  العربية« حت  التحرير  واأ�سماها »جبهة  البعث 
اللبناي وع�س�  البعث  القطرية حزب  القيادة  الكياي ع�س�  ال�هاب 

القيادة الق�مية للحزب.
اأنها  اإل  بالق�سرة  لي�ست  فرة  الراديكالية  ال�سيا�سة  هذه  وا�ستمرت 
اجهت نح� التغر ي ي�لي� )م�ز( 1971، حيث اأبدت القيادة العراقية 
اأن  �ريطة  معها  والتعاون  العربية  الدول  مع  الأج�اء  ت�سفية  رغبتها ي 
تت�قف عن حاولت التفاو�ش مع اإ�رائيل. وم تدم هذه الرغبة العراقية 
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ط�يا فتاأزمت العاقات العراقية – الأردنية مرة اأخرى، واأغلق العراق 
اإى اجامعة العربية لطرد الأردن منها،  حدوده مع الأردن، وقدم طلبا 

واأحقه بقرار منع الأردن من ام�ساركة ي معر�ش بغداد الدوي. 
ورافق تده�ر العاقات العراقية – الأردنية تده�ر اآخر ي العاقات 
كانت  التي  وامالية  الع�سكرية  ام�ساعدات  ب�سبب  الإيرانية  العراقية – 
تقدمها اإيران للحركة الكردية ي �سمال العراق، اإ�سافة اإى تاأزم ال��سع 
ي منطقة �سط العرب بعد اأن بداأت اإيران برفع العلم الإيراي على �سفنها 

ي �سط العرب خافا لتفاقية عام 1937. 
حكمة  اإى  اإي��ران  مع  النزاع  اإحالة  العراق  اقرح  الفرة،  تلك  ي 
العدل الدولية، دون اأن ت�افق اإيران على ذلك امقرح. وما اأن حل �سهر 
ن�فمر )ت�رين الثاي( 1971، واحتلت اإيران اجزر الإماراتية الثاث 
اإى  العراق  بادر  م��سى( حتى  واأب�  ال�سغرى  الكرى وطمب  )طمب 
ي�ني�  ومنذ  وبريطانيا.  اإي��ران  من  كل  مع  الدبل�ما�سية  عاقاته  قطع 
الريطانية،  العراق(  نفط  )�ركة  العراق  اأم  عندما   ،1972 )حزيران( 
اتخذت �سيا�سة العراق اخارجية منعطفا جديدا قاده واأ�رف عليه �سدام 
ح�سن �سخ�سيا. فبعد التاأميم مبا�رة، ذهب �سدام على راأ�ش وفد كبر 
ال�رقية  الكتلة  لدول  النفط  بيع  ح�ل  للتفاو�ش  ال�س�فيتي  الحاد  اإى 
على اأ�سا�ش امقاي�سة وباأ�سعار تناف�سية لك�ر الط�ق الذي فر�سته بع�ش 
الدول الغربية منع ت�سدير النفط ام�ؤم. ثم اأعقب ذلك بزيارة اإى فرن�سا 
لتطمينها على م�ساحها النفطية ي العراق من ناحية، ولتق�ية العاقات 
العراقية – الفرن�سية ي حاولة للح�س�ل على التكن�ل�جيا امتقدمة ي 

حق�ل الزراعة وال�سناعة والطاقة الذرية. 
ي ال�قت نف�سه، بذل العراق جه�ده للت��سل اإى اتفاق مع )�ركة 
امرتبة  التع�ي�سات  ق�سية  فرن�سا ح�سم  م�ساعدة وتدخل  العراق(  نفط 



-248-

عن عملية التاأميم. ومن اأجل ذلك، اتخذت القيادة قرارا بت�سكيل جنة 
�سعدون  الدكت�ر  من  تتاألف  مبا�رة  �سدام ح�سن  عليها  ي�رف  ثاثية 
و�س�ؤون  امتابعة  جنة  �سكرتر  احمداي  وعدنان  النفط  وزير  حمادي 
التفاقيات والدكت�ر فخري قدوري رئي�ش مكتب ال�س�ؤون القت�سادية 
مجل�ش قيادة الث�رة، لإجراء مفاو�سات �رية مع وفد من �ركات النفط 

يراأ�سه م�س�ؤول نفطي فرن�سي. 
وجرت مفاو�سات مكثفة ي ج� ت�س�ده ال�رية التامة ي بغداد اأواخر 
العراقي  ال�فد  كان  امفاو�سات  جل�سات  من  جل�سة  كل  وبعد   .1972
الق�ر  اأو ي  ال�طني  امجل�ش  مبنى  مكتبه  اإما ي  �سدام  لقاء  اإى  يذهب 
اجمه�ري ي اأية �ساعة كانت. حتى بعد منت�سف الليل لإعطائه خا�سة 

عن مفاو�سات ذلك الي�م، ولتلقي ت�جيهاته مفاو�سات الي�م التاي. 
كانت ت�جيهات �سدام اإى ال�فد امفاو�ش �سارمة وحددة تنح�ر 
النفط  من  �سغرة  كميات  �س�ى  ال�ركات  منح  عدم  على  اإ�راره  ي 
تع�ي�سات  يخ�ش  معينًا  رقمًا  يذكر  اأن  دون  الطلبات  جميع  لت�س�ية 
ال�ركات عن تاأميم ح�س�سها حتى ل يعلم اأحد، ح�سب تعبر �سدام، 

بحقيقة ما اأعطي لكل �ركة من تع�ي�ش. 
ي 28 فراير )�سباط( 1973 م التفاق بن اجانبن العراقي و�ركة 
ال�ركة  قبلت  التفاق  وم�جب  خافاتهما.  ح�سم  على  العراق  نفط 
عن  والتخلي  اإ�سرليني  جنيه  ملي�ن   141 مبلغ  للعراق  تدفع  اأن  على 
معار�ستها للقان�ن رقم 80 الذي �سيطر العراق م�جبه على حقل نفط 
الرميلة ال�سماي. مقابل ذلك وافقت احك�مة العراقية على منح �ركة 
نفط العراق 15 ملي�ن طن من نفط كرك�ك كتع�ي�ش نهائي عن جميع 
التنازل  اأما �ركة نفط ام��سل )M P C( فقد وافقت على  مطالباتها. 

للعراق عن جميع حق�قها وم�ج�داتها دون تع�ي�سات. 



-249-

�ركات  من  )اممل�كة  الب�رة  نفط  �ركة  بقيت  الفرة  هذه  وخال 
نفط اأمريكية( غر م�ؤمة اإل اأنها وافقت على زيادة اإنتاجها من النفط اخام 

من 32 ملي�ن �سنة 1972 لي�سل اإى 80 ملي�ن طن ي �سنة 1976.
النفط،  العراق مع �ركات  اإليها  ت��سل  التي  التفاقيات،  بعد هذه 
اإى دول الكتلة ال�رقية مبديًا عزمه على الت�قف عن بيع النفط  التفت 
نقداً.  النفطية  مبيعاته  ثمن  ا�ستام  على  والإ�رار  امقاي�سة،  طريق  عن 
ومع ا�ستمرار العاقات ال�دية مع امع�سكر ال�سراكي وت�سديق معاهدة 
ال�سداقة العراقية – ال�س�فيتية ي ي�لي�)م�ز( 1972، فقد كان �سدام 
ح�سن يرى �رورة ت�ثيق عاقات العراق مع جميع الدول الغربية ما 
ي ذلك ال�ليات امتحدة الأمريكية التي كانت قد اأن�ساأت لها ي بغداد 

»دائرة رعاية ام�سالح الأمريكية«.
العراقية –  العاقات  ي  ملم��سا  ح�سنا  اأي�سًا  الفرة  هذه  و�سهدت 
ال�سادات  وا�ستام  النا�ر  عبد  جمال  وفاة  بعد  وبالأخ�ش  ام�رية، 
حيث  ط�يلة،  ف��رة  التح�سن  ه��ذا  ي��دم  م  م�ر.  ي  احكم  مقاليد 
كانت  العاقة.  تلك  ت�تر  ي  تدريجيًا  �ساهمت  اأخرى  بعقبة  ا�سطدم 
العقبة حرب اأكت�بر )ت�رين الأول( 1973 مع اإ�رائيل، حيث اأبدت 
القيادة العراقية اأ�سفها وامتعا�سها لعدم اأخبارها اأو الت�ساور م�سبقا معها 
فقد  ذلك  ومع  اإ�رائيل،  على  احرب  ل�سن  ال�س�رية  ام�رية –  باخطة 
اأر�سل العراق ق�اته الع�سكرية اإى �س�رية للم�ساركة ي امعركة، وحماية 
الع�سكرية  ام�ساركة  تلك  ت�ستمر  م  ال�س�رية.  اخلفية  الدفاع  خط�ط 
ط�يا، فبمجرد اإعان م�ر و�س�رية قب�لهما بقرار وقف اإطاق النار 
ال�س�رية،  الأرا�سي  ي  امرابطة  ق�اته  �سحب  اإى  العراق  �سارع  حتى 
العربية الذي انعقد ي اجزائر  ورف�ش بعدئذ ام�ساركة ي م�ؤمر القمة 

ي ن�فمر ) ت�رين الثاي( 1973. 
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اأ�سبح  اأن �سدام ح�سن قد  اإطالة عام 1974، كان وا�سحا  ومع 
الل�لب امحرك ل�سيا�سة العراق العربية والدولية، بعد اأن جح ي التخل�ش 
من الع�سكرين ي جل�ش قيادة الث�رة، واإبعاد اأع�ساء القيادة القطرية غر 
ام�الن كليا له »لف�سلهم ي اح�س�ل على اأ�س�ات كافية ي انتخابات 
ام�ؤمر القطري التي جرت ي ج� من »الدم�قراطية ام�جهة« بطبيعة 
خال  من  القت�سادية،  ال�سيا�سة  على  اإ�رافه  ذلك  اإى  ي�ساف  احال. 
رئا�سته  خال  من  النفطية  ال�سيا�سة  وعلى  التخطيط،  مجل�ش  رئا�سته 

للجنة امتابعة ل�س�ؤون النفط وتنفيذ التفاقيات. 
العن�رين القت�سادي والنفطي قد مكنا �سدام  باأن  لي�ش من �سك، 
ح�سن من التاأثر الفعال واحا�سم ي م�سار عاقات العراق بدول العام 
من خال امقاولت ال�سخمة التي كانت حال على كريات ال�ركات 
التي  امجانية  الكميات  اأو  التف�سيلية  النفط  اأ�سعار  خال  ومن  العامية، 

كانت منح. 
ب�سبب  اإيران  مع  العراق  عاقات  ي  تده�را   1974 عام  و�سهد 
امناو�سات احدودية امتكررة بن البلدين ما حدا بالأم امتحدة اإى تعين 
و�سيط �ساعد بع�ش ال�سيء على تهدئة الأزمة احدودية، و�سجع البلدين 

على ا�ستئناف امباحثات ال�رية التي كانت جري بينهم ي ا�ستنب�ل. 
م�سببة  احدودية  امناو�سات  عادت   ،1974 )اآب(  اأغ�سط�ش  ي 
الأزمة  ا�ستمرت  الإيرانية.  العراقية –  العاقات  ي  اأخرى  انتكا�سة 
حتى دي�سمر )كان�ن الأول( 1974، حيث اتفق الطرفان بعدئذ على 
ا�ستئناف امباحثات ال�رية ي ا�ستنب�ل ي يناير )كان�ن الثاي( 1975. 
امناو�سات  اأزم��ة  من  تخفف  م  لكنها  ال�رية  امفاو�سات  ب��داأت 
الع�سكرية على احدود العراقية – الإيرانية، كما اأنها م ت�قف ام�ساعدات 
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الع�سكرية وامالية الإيرانية للحركة الكردية ي �سمال العراق، بالرغم من 
وج�د اتفاق مار�ش )اآذار( 1970 مع الأكراد منحهم احكم الذاتي. 

وي هذا اج� ام�سح�ن بالت�تر م يجد �سدام ح�سن طريقا اآخر غر 
امفاو�سات امبا�رة مع �ساه اإيران �سخ�سيا، وه� ما ح�سل فعا ي مار�ش 

)اآذار( 1975 ي اجزائر ب��ساطة الرئي�ش اجزائري ه�اري ب�مدين. 
وفد  راأ�ش  على   1975 )اآذار(  مار�ش  ي  اجزائر  اإى  �سدام  �سافر 
كبر ح�س�ر م�ؤمر قمة دول »الأوبك«. �سم ال�فد اأع�ساء من القيادة 
قيادة  ال�زراء، وم�ست�ساري جل�ش  الث�رة، جل�ش  قيادة  القطرية، جل�ش 
الث�رة، منهم �سعدون حمادي، عزت اإبراهيم الدوري، عدنان ح�سن 

احمداي، �سعدون غيدان، تايه عبد الكرم، فخري قدوري، واأنا. 
لروؤ�ساء  خ�س�ش  �سكني  جمع  �سمن  فيا  ي  امفاو�سات  جرت 
الدول بن �سدام ح�سن و�ساه اإيران بح�س�ر ه�اري ب�مدين فقط. م 
ي�ساهم اأي �سخ�ش اآخر من ال�فد العراقي ي تلك امفاو�سات واإن كان 
�سدام قد طلب منا اأن نك�ن على اأهبة ال�ستعداد ي حال احاجة اإلينا. 
بقينا نتج�ل ي حدائق ذلك امجمع حتى ال�ساعة الرابعة �سباحا دون 

اأن ي�ستدعي اأيًا منا لتقدم خرته ي تلك امفاو�سات! 
ت��سل  الجتماع  �سالة  ي  اجزائري  الرئي�ش  اأعلن  التاي،  الي�م  ي 
العراق واإيران اإى اتفاق �سامل ح�سمت م�جبه جميع اخافات العراقية – 
اإيران بقطع ام�ساعدة عن احركة الكردية ي  الإيرانية ما ي ذلك التزام 
�سمال العراق. وقد قيل ي حينه اأن اتفاقًا �ريًا قد م بن ال�ساه و�سدام 

على اإبعاد اخميني من العراق وه� ما ح�سل فعا بعد فرة من الزمن. 
بعد انتهاء الجتماع، اأعلن البيان الر�سمي ب�ساأن التفاق، حيث تاه 

عبد العزيز ب�تفليقة وزير اخارجية اجزائري. 
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وي هذه الفرة التي ح�سنت فيها عاقات العراق مع اإيران بقيت 
خالها العاقات العراقية – ال�س�رية متاأرجحة ي متاهات اخافات 
لها اخاف ح�ل  ي�ساف  �س�رية.  العراق وبعث  بعث  العقائدية بن 
تق�سيم مياه الفرات واخاف ح�ل ر�س�م ت�سدير النفط العراقي عر 
بر�س�م  امتعلق  اخاف  ت�س�ية  من  وبالرغم  ال�س�ري.  الاذقية  ميناء 
امتابعة  فاأن جنة  البلدين،  النفطية بن  العاقات  النفط وع�دة  ت�سدير 
ل�س�ؤون النفط وتنفيذ التفاقيات اتخذت قرارا �ريا لبناء خط جديد 
حتى  اجن�ب،  ي  الب�رة  مينا  اإى  كرك�ك  من  النفط  لنقل  لاأنابيب 

يتخل�ش العراق من التهديد ال�س�ري، على حد تعبر �سدام ح�سن.
ال�سادات  اأن�ر  وقام   ،1977 الثاي(  )ت�رين  ن�فمر  جاء  اأن  وما 
رئي�ش جمه�رية م�ر بزيارته امعروفة للقد�ش، حتى انقلبت م�ازين 
اإى الت�سدد ي  اإذ عاد العراق  العاقات العراقية – العربية – الدولية، 
 242 رقم  الأمن  جل�ش  قرار  راف�سا  الفل�سطينية  الق�سية  من  م�قفه 
فراير  ي  اجزائر  ي  عقد  الذي  الرف�ش  دول  قمة  م�ؤمر  ومقاطعًا 

)كان�ن الثاي( 1978. 
زيارة ال�سادات لإ�رائيل خلقت فر�سة ذهبية ل�سدام ح�سن والقيادة 
فيها وتغير  التاأثر  بهدف  العربية  الأحداث  للقفز على م�رح  العراقية 
ف�س�لها لإبراز الدور العراقي على ذلك ام�رح. من اأجل ذلك التفت 
حافظ  ال�س�ري  والرئي�ش  ال�س�رية  القيادة  الأم�ش،  رفاق  اإى  �سدام 
الأ�سد الذي وجهت الدع�ة اإليه لزيارة بغداد ي اأكت�بر )ت�رين الأول( 
1978، حيث وقع الرئي�سان العراقي وال�س�ري اتفاقا ت�سمن اخط�ط 
العري�سة لل�حدة ال�سيا�سية والقت�سادية بن العراق و�س�رية. كما ن�ش 
التفاق على �رورة عقد قمة عربية ي بغداد للت�سدي محاولة ال�سادات 

عقد اتفاقية �سلح مع اإ�رائيل. 
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عقد م�ؤمر القمة ي بغداد خال الفرة من 2 اإى 5 ن�فمر )ت�رين 
الثاي( واتخذ عددا من القرارات والت��سيات، اأهمها:

قرار  على  ي�ستند  له  بديل  وطرح  ديفيد  كمب  اتفاق  رف�ش  اأول: 
جل�ش الأمن امرقم 242، مع مطالبة اإ�رائيل بالن�سحاب من الأرا�سي 
الفل�سطينية امحتلة وتاأ�سي�ش دولة فل�سطينية، مع العراف بحق جميع 

دول امنطقة بال�ج�د. 
ثانيا: فر�ش عق�بات �سارمة �سد م�ر ي حال ت�قيعها اتفاق �سام 
العربية،  اجامعة  من  م�ر  العق�بات طرد  هذه  من  اإ�رائيل.  مع  نهائي 
نقل مقر اجامعة العربية اإى ت�ن�ش، قطع العاقات الدبل�ما�سية مع م�ر، 

وقطع جميع ام�ساعدات القت�سادية والع�سكرية عنها.
ام�اجهة  دول  لدعم  اأمريكي  دولر  مليار   9 مبلغ  تخ�سي�ش  ثالثا: 
اأجل  من  الفل�سطينية،  التحرير  ومنظمة  �س�رية،  الأردن،  الأخ��رى، 

ال�سم�د ي وجه تيار ام�ساحة التي بذرها ال�سادات.
كان اأحمد ح�سن البكر اأكر اأع�ساء القيادة العراقية حم�سًا لل�حدة 
يتح�س�ش  باأ�رع وقت مكن وكاأنه  يريد حقيقها  العراق و�س�رية.  بن 

غي�مًا ي اج� قد تعكر �سف� امحاولة ال�حدوية. 
من اأجل ذلك �سارع البكر اإى ت�سكيل جان فنية عراقية للتفاو�ش مع 

اجانب ال�س�ري وحقيق اندماج فيدراي ي زمن ق�سر. 
كان الل�لب امتحم�ش من اجانب العراقي ي اللجان ام�سركة كل 
من عدنان ح�سن احمداي وغام عبد اجليل، ع�س�ي القيادة القطرية 
وجل�ش قيادة الث�رة. واأذكر اأي التقيتهما ي فندق »�سرات�ن« بدم�سق 
 1979 )م�ز(  ي�لي�  �سهر  باأن  احمداي  ي  قال  حيث   ،1979 ربيع 
البكر  الرئي�سان  �سيعلن  اإذ  العراق،  تاريخ  ي  م�سه�دا  �سهرا  �سيك�ن 
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والأ�سد قيام الحاد الفيدراي بن البلدين، و�سيك�ن البكر رئي�سا للدولة 
الحادية والأ�سد نائبًا له. واأذكر اأي�سا ق�ل غام عبد اجليل ي باأن هذه 
عراقي  تعبر  وه�  العقال«  »�سبط  وم�سب�طة  حكمة  �ستك�ن  ال�حدة 

للتدليل على متانة ال�سيء وعدم احتمال تفككه. 
اأحمد  ا�ستقالة  لتعلن ي بغداد  ي�لي� )م�ز( 1979  وجاء ي�م 16 
ح�سن البكر ل� »اأ�سباب �سحية« وت�سلم �سدام ح�سن ال�سلطة الكاملة 

ي الي�م التاي. 
الأ�سد  اأبطالها  »م�ؤامرة«  ح�سن  �سدام  اكت�سف  قائل،  اأيام  بعد 
واحمداي وعبد اجليل وعدد اآخر من القيادة العراقية. ونفذت اأحكام 
الذين  »الرفاق«  من  حفنة  قبل  من  ال�حدوين«  ب� »امتاآمرين  الإعدام 
طلب منهم �سدام حمل الر�سا�سات واإطاق النار على احمداي ورفاقه 

تاأكيدا ل� »وحدة« احزب امت�سامن مع قيادته احكيمة! 
و�سقط احمداي وعبد اجليل وحمد عاي�ش وعبد اخالق ال�سامرائي 
الرفاق  ر�سا�ش  �رعى  ام�سهدي  اح�سن  عبد  وحي  حج�ب  وحمد 
»ام�سب�طة«  ال�حدوية  الأحام  �ساعت  �سق�طهم،  ومع  امنا�سلن! 

وعادت العاقات العراقية – ال�س�رية اإى م�ست�اها امتده�ر.

الفرة ما بن 1980 اإى 2000
مكن و�سف ال�سيا�سة اخارجية للعراق، خال هذه الفرة، بال�سيا�سة 
اأه�ال ح�سابات  العراق  اماأ�ساة.. فمنذ �سبتمر )اأيل�ل( 1980 يعي�ش 
�سيا�سية عمياء، وت�رفات قيادة حاكمة ل تدرك اأبدا مفاهيم العاقات 
ثماي  امتدت  اإيران  مع  الفرة حربًا طاحنة  هذه  �سهدت  لقد  الدولية. 
 1988 )اآب(  اأغ�سط�ش  وحتى   1980 )اأيل�ل(  �سبتمر  منذ  �سن�ات 

لترك اآثارها الجتماعية والقت�سادية على العراق اإى الآن وم�ستقبا.
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احتال  ح�سن  �سدام  قرار  ي  اخا�رة  امعارك«  »اأم  جاءت  ثم 
بنيانا  العراق،  تدمر  وحلفائها  الأمريكية  ال�ليات  قرار  ثم  الك�يت 

واقت�سادا. 
الأم  فر�ستها  التي  ال�ساملة  امقاطعة  جاءت  امفجع،  التدمر  ومع 

امتحدة ي عام 1990.
ي فراير )�سباط( 1980، كان ال��سع الداخلي قد ا�ستتب ل�سدام 
امتاآمرين« وب�سط نف�ذه امطلق على جميع  بعدما تخل�ش من »الرفاق 
التنظيمات احزبية والع�سكرية وامنظمات ال�رية ي الدولة، كما جح 

ي بناء حاجز رهيب من اخ�ف ن�ره ي كل اأرجاء العراق.
�سيا�سة  فيه  اأكد  الذي  ال�طني  اميثاق  �سدام  اأعلن  ال�سهر،  هذا  ي 
عدم النحياز، ورف�ش الق�اعد الع�سكرية ي ال�طن العربي، والرويج 
مبداأ الت�سامن العربي. وراأى ي نف�سه الزعيم العربي امتميز ي امنطقة 
ي�سانده ي ذلك اقت�ساد جيد وثروة مالية متينة وحركة عمرانية �سخمة. 
امقتدر  القائد  نف�سه  راأى �سدام ح�سن ي  بالذات  ال�قت  ي هذا 
عبد  جمال  قبل  من  فعل  كما  ماما  العربي  العام  على  نف�ذه  لب�سط 
النا�ر، فه� الآن اأكر م�سر لل�ساح، وكذلك القائد العام جي�ش ق�ي 
يربع  الذي  الدولة  رئي�ش  ك�نه  اإى  اإ�سافة  ملي�ن حارب،  تعداده  يبلغ 
اأنه �سيك�ن  على ثاي احتياطي للنفط ي العام. وقد دخل ي اعتقاده 
امنقذ لإدارة الرئي�ش الأمريكي كارتر ي حنتها مع اإيران التي كانت قد 

احتجزت جم�عة من الأمريكان كرهائن.
اإجراء ات�سالت �رية مع �سدام ي حاولة  بداأت ال�ليات امتحدة ي 
وتخلي�ش  هناك،  اجمه�ري  النظام  لإ�سقاط  اإيران  على  بالهج�م  لإقناعه 
الرهائن الأمريكين من قب�سة احر�ش الث�ري الإيراي. وقد اأ�سيع ي حينه اإن 
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الطرف امفاو�ش عن الإدارة الأمريكية كان م�ست�سار الأمن الق�مي زبيغن� 
روكفلر  ديفيد  امعروف  الأمريكي  ام�ري  ذلك  ي  و�سبقه  بريجن�سكي 
وبع�ش الع�سكرين الإيرانين ام�الن لل�ساه، اإ�سافة اإى �ساهب�ر بخيار رئي�ش 
وزراء اإيران قبيل �سق�ط ال�ساة. هذه امحاولت اأعطت �سدام حافزا اآخر 

لاإ�راع ي هج�مه على اإيران بعد اأن كان قد هياأ له منذ فرة ط�يلة. 
ي 22 �سبتمر )اأيل�ل( 1980، تقدمت الق�ات العراقية واحتلت 

عدة مدن اإيرانية حدودية.
ت�سابكت  لها،  ونتيجة  البلدين.  بن  طاحنة  احرب  وا�ستمرت 
من  ت�ؤيد كل  بينما  اإيران.  ت�ؤيد  �س�ريا  العراقية – اخارجية:  العاقات 
ال�سع�دية والك�يت ودولة الإمارات العراق علنا ومده بامال. ال�ليات 
عن  الف�سائية  وال�س�ر  امخابراتية  بامعل�مات  العراق  ت�ساعد  امتحدة 
جمعات اجي�ش الإيراي وحركاته. بريطانيا ت�ؤيد العراق ومده بال�ساح 

وامعدات الع�سكرية وباأثمان باهظة(*). 
ي ي�ني� )حزيران( 1982 م يجد �سدام ح�سن بداً من العراف 
بف�سل حملته الع�سكرية على اإيران، لهذا قرر �سحب ق�اته اإى ما وراء 
ي�سد  اجي�ش  بقي  اإذ  احرب،  تت�قف  م  ذلك  ومع  العراقية.  احدود 
الهجمات الإيرانية الكبرة حتى ي�لي� )م�ز( 1988 حن قبلت اإيران 
قرار جل�ش الأمن 598 الذي ن�ش على وقف اإطاق النار وان�سحاب 
لتحديد  دولية  جنة  وت�سكيل  الدولية،  حدودها  اإى  البلدين  ق�ات 

م�س�ؤولية من بداأ احرب. 
العراقية –  الت�سالت  اأ�رار  الريطانية  ال�سحف  ك�سفت   1992 عام  ي   –  )*(
الريطانية اأثناء احرب مع اإيران، وبعد احتال الك�يت ما اأجر احك�مة الريطانية 
على ت�سكيل جنة عليا للتحقيق. ن�ر التحقيق ي 1993 ي جلدات �سخمة ت�سر 

اإى ت�رط وزراء من حزب امحافظن ي مد العراق بال�ساح.
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ومنذ اأغ�سط�ش )اآب( 1988 وحتى قبيل احتال الك�يت بعد عامن 
اخليجية،  العربية –  العراقية –  العاقات  ات�سمت  التاريخ،  ذلك  من 
ي  بالت�سكك  امغلف  الت�تر  من  بن�ع  الغربية  العراقية –  والعاقات 
ن�ايا العراق احقيقية. فمع دول اخليج، وبالأخ�ش الك�يت الإمارات 
كان �سبب الت�تر امتناع الدولتن عن ال�ستمرار ي تقدم الدعم اماي 
للعراق وه� يعاي من اقت�ساد متده�ر. ومع العام الغربي، مكن اأن يعزا 
اأمريكا وبريطانيا  ي�ساوره، وخا�سة  بداأ  الذي  القلق  اإى  التده�ر  �سبب 
تلك  ما ي  تدرك  �سيما وهي  ال�ساح،  من  العراق  تر�سانة  ت�سخم  من 
الر�سانة من م�سانع لاأ�سلحة الكيماوية والبي�ل�جية التي كانت �ركاتها 

�سالعة ي بنائها. 
من  واحد  ي  هائل  انفجار  حدث   ،1989 )اأيل�ل(  �سبتمر  وي 
امراقبن  اهتمام  اأثار  ع�سكري  �سناعي  جمع  �سمن  احربية  ام�سانع 
الدولين باعتبار ذلك امجمع خت�سًا ي �سنع ال�س�اريخ بعيدة امدى. 
وي نهاية مار�ش )اآذار( 1990 ادعت بريطانيا ت�قفها عن جهيز العراق 
ت�ستخدم  كانت  التي  التعذيب  واأدوات  ومعدات  الع�سكرية  بامعدات 
من  اأبعد  بريطانيا  وذهبت  العراقي.  النظام  ومعتقات  �سج�ن  ي 
اأنابيب ف�لذية ومعدات  اإحباط حاولة عراقية ل�ستراد  باإعانها  ذلك 
ب��ش  ج�رج  الأمريكي  الرئي�ش  �سارع  ذلك  بعد  بريطانية.  اإلكرونية 
الأ�سلحة  �سناعة  التخلي عن  على  العراق  اإى حث  )ني�سان(  اأبريل  ي 

الكيماوية. 
اأ�سبحت  م يبق للعراق من الأ�سدقاء ي الغرب �س�ى فرن�سا التي 
هدفا لهج�م مركز من الإعام الأمريكي والريطاي، ب�سبب م�ساعدتها 
دقة  واأكر  امدى  بعيدة  جعلها  ال�س�اريخ  �سناعة  تط�ير  ي  العراق 
الك�جر�ش  قرار  الإعامي  الهج�م  هذا  اأعقب  ثم  الهدف.  اإ�سابة  ي 
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الع�سكرية  والتكن�ل�جيا  الأ�سلحة  بيع  منع  )م�ز(  ي�لي�  ي  الأمريكي 
للعراق. 

ال�زاري  الجتماع  جنيف  ي  عقد   1990 )م�ز(  ي�لي�   25 ي 
يلجاأ  قد  باأنه  العراق  اأعلن  باأيام  الجتماع  هذا  وقبيل  الأوبك.  منظمة 
النفطية،  الإ�رار م�ساحه  التي حاول  الدول  الع�سكري �سد  اإى احل 
متهمًا الك�يت ب�رقة نفط حقل الرميلة العراقي ما قيمته 2400 ملي�ن 

دولر. وقام بح�سد 30 األف جندي على حدوده مع الك�يت. 
ومع اأن مباحثات مبا�رة بن العراق والك�يت قد جرت ي اأواخر 
قد  امفاو�سات  تلك  فاأن  ال�سع�دية،  العربية  امملكة  ي  )م�ز(  ي�لي� 
احتال  اإى  بالعراق  حدا  ما  حل،  اإى  اجانبان  يت��سل  وم  ف�سلت، 
)اآب( 1990، وكما ه� معروف،  اأغ�سط�ش  الثاي من  الك�يت ي 
بقيادة  وا�سع  ع�سكري  حالف  اإقامة  اإى  اأدى  قد  الحتال  هذا  فاأن 
ال�ليات امتحدة الأمريكية، ومن ثم تدمر العراق اقت�ساديا وع�سكريا 

ومعن�يا. 
)اآب(  اأغ�سط�ش  �سارع �سدام ي 16  الأحداث،  وي خ�سم هذه 
اإطاق  وقف  منذ  ومطالبها  اإيران  �روط  قب�له جميع  باإعان   1990
النار بن البلدين. وبعد ذلك باأيام اأعيدت العاقات الدبل�ما�سية بينهما.
العراق  على  امتحدة  الأم  فر�ستها  التي  القرارات  اأحكمت  لقد 
تعد  فلم  احاكم،  النظام  على  العزلة  ط�ق  الك�يت  غزو  مغامرة  جراء 
له عاقات طبيعية مع العام اخارجي، حيث اأ�سبحت تلك العاقات 
 687 رقم  القرار  وبالأخ�ش  الدولية،  بالقرارات  التزامه  مدى  تقا�ش 
القا�سي ب�رورة ك�سف العراق جميع برامج ت�سلحه امتعلقة بالأ�سلحة 
الكيماوية واجرث�مية واأ�سلحة ال�س�اريخ. اأ�سف اإى ذلك، قرار جل�ش 
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من   %30 ن�سبة  بتخ�سي�ش   1991 )اأيار(  ماي�  ي  اتخذ  الذي  الأمن 
ع�ائد النفط العراقي لتع�ي�ش امت�ررين من عملية اجتياح الك�يت. 

العراق  تنفيذ  مدى  ح�ل  ن�سبت  �سديدة  خافات  اأن  وامعروف 
القرارات، ح�سب التعريف الأمريكي والريطاي، ما اأدى اإى ا�ستمرار 

فر�ش العق�بات القت�سادية عليه. 

اموقف ااأمريكي من احتال الكويت
من  الأمريكي  ام�قف  حقيقة  ح�ل  والتحليات  الآراء  كرت 
قد  ح�سن  �سدام  اإن  قال  الأول  الراأي  للك�يت.  العراقي  الحتال 
الأمريكية  لل�سفرة  ال�سهرة  مقابلته  بعد  الأمريكي  ام�قف  فهم  اأ�ساء 
الأمريكية  الإدارة  باأن  واأعتقد  غا�سبي،  اأبريل  ال�سيدة  بغداد  ي 
طالب  قد  كان  العراق  اأن  باعتبار  العراق  اإى  الك�يت  ب�سم  مانع  ل 
الإدارة  باأن  فيعتقد  الثاي  الراأي  اأما  املكي.  العهد  قيام  بالك�يت منذ 
الك�يت  احتال  على  ح�سن  �سدام  ت�سجيع  تريد  كانت  الأمريكية 
الإبقاء على  )مع  للعراق  ميتة  ت�جيه �ربة ع�سكرية  لها  يت�سنى  حتى 
�سدام ي احكم( لإنهاء امقدرة التكن�ل�جية والقت�سادية والع�سكرية 
اإى  اأ�سف  لإ�رائيل.  حقيقيا  تهديدا  ت�سكل  واأ�سحت  فيه  مت  التي 
ذلك خطط الإدارة الأمريكية بتق�ية وتكثيف ت�اجدها الع�سكري ي 
اأخرى،  وبعبارة  لأمد ط�يل.  النفطية  م�ساحها  اخليج �سمانا  منطقة 
فان الإدارة الأمريكية كانت قد ر�سمت خطة دقيقة من �ساأنها اإيقاع 
�سدام ي فخ كبر يحقق ل�ا�سنطن اأهدافا عديدة اأهمها حجيم القدرة 
وال�سع�دية  الك�يتية  ال�ستثمارات  جميع  وتقلي�ش  امتنامية،  العراقية 
للنفقات  ت�سديداً  احت�سابها  طريق  عن  الأمريكية  اخزينة  �سندات  ي 
الع�سكرية التي حملتها هي وبريطانيا من اأجل حرير الك�يت من قب�سة 

الحتال العراقي. 
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وهنالك راأي ثالث يق�ل باأن الإدارة الأمريكية كانت تريد اأن ي�سم 
الريطاي  النف�ذ  تقلي�ش  اأجل  من  العراق  اإى  الك�يت  ح�سن  �سدام 
نفطي  احتياطي  على  ال�سيطرة  ولتحقيق  جهة،  من  اخليج  منطقة  ي 
الطاقة  من  اأمريكا  احتياجات  ل�سمان  والعراق  بال�سع�دية  متمثل  كبر 
الرخي�سة لأجيال قادمة، ي دولتن يربع على �سدة احكم فيهما رجال 
اإحكام �سيطرتهم على  يدين�ن بال�لء لها ويتمتع�ن بقدرات فائقة ي 
مقاليد احكم وي الق�ساء على اأي حرك مناوئ للم�سالح الأمريكية ي 

امنطقة. 
قب�ل واحدة دون  متباينة ل مكن  �سيا�سية واآراء  تلك هي حليات 
الإدارة  من  �سادرة  وثائق  اإى  ال�ستناد  دون  احا�ر  ال�قت  اأخرى ي 
ال�قائع  ولكن  ال�سنن.  انتظاره ع�رات  �سيط�ل  اأمر  الأمريكية. وهذا 

التي ترد اأدناه قد ترجح كفة امنادين بالراأي الثاي. 
الك�يتية،  العراقية –  احدود  على  ال��سع  تاأزم  مع  الأوى:  ال�اقعة 
وت�اجد اح�س�د الع�سكرية العراقية قبيل احتال الك�يت، فاأن الإدارة 
اأثناء  اأنه  حقا  الغريب  ومن  اهتمام.  اأي  الأزمة  تلك  تعر  م  الأمريكية 
برئا�سة  العراقي  ال�فد  بن  ال�سع�دية  كانت جري ي  التي  امفاو�سات 
العبد  �سعد  العهد  وي  برئا�سة  الك�يتي  وال�فد  الدوري  ابراهيم  عزت 
اه، وقبل الإعان عن ف�سل تلك امفاو�سات، اأن ي�رح م�سدر م�س�ؤول 
ي وزارة اخارجية الأمريكية باأن ال�ليات امتحدة لي�ش لديها اتفاقية 
دفاع مع الك�يت اأو مع اأي من جرانها، وبالتاي فهي غر ملزمة قان�نا 

ا�ستخدام الق�ة �سد العراق ي حالة اإقدامه على احتال الك�يت.
لقد اعتر امحلل�ن الغربي�ن هذا الت�ريح اإ�سعارا للعام باأن ال�ليات 
امتحد الأمريكية ل تريد ا�ستخدام اخاف العراقي – الك�يتي وح�يله 

اإى �راع بن العراق واأمريكا. 
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ال�اقعة الثانية: قبيل دخ�ل الق�ات العراقية الك�يت تقدمت اإدارة 
ب��ش  الرئي�ش  اإى  �ري  بتقرير  ايه(  اآي  )ال�سي  الأمريكية  امخابرات 
وكبار م�ست�ساريه ت�ؤكد فيه نية العراق على احتال الك�يت كليا ولي�ش 
اإلغاء اإجازات  اإى  اأجزاء �سغرة من حق�ل نفط متنازع عليها، وتدع� 
ي  بها  التمتع  يزمع�ن  م�ست�ساريه  وكبار  ب��ش  كان  التي  ال�سطياف 

م�سيف اآ�سن، والبقاء ي البيت الأبي�ش ح�سبا للط�ارئ. 
وم�سي التقرير ال�ري اإى تاأكيد دقة معل�ماته ل�ستنادها على ثاثة 
م�سادر خابراتية. اأولها، ال�س�ر الف�سائية التي التقطتها اأقمار التج�س�ش 
عن حرك الق�ات العراقية. ثانيها، الت�سنت الإلكروي على الت�سالت 
بن ال�حدات الع�سكرية العراقية امرابطة على حدود الك�يت والقيادة 
ي بغداد. اأما ام�سدر الثالث الذي ت�سر اإليه )ال�سي اآي ايه( فه� م�سدرها 

الب�ري ام�ث�ق به داخل القيادة العراقية.
ومع هذا التحذير، فقد رف�ش الرئي�ش الأمريكي ووزير دفاعه اإلغاء 

�سفرهما اإى م�سيف اآ�سن ي ولية ك�ل�رادو. 
ال�اقعة الثالثة: عند و�س�ل خر احتال الك�يت لاإدارة الأمريكية 
الأربعاء  ي�م  م�ساء  من  وا�سنطن(  ت�قيت  )ح�سب  التا�سعة  ال�ساعة  ي 
الأمريكان  ام�س�ؤولن  كبار  كان   ،1990 )اآب(  اأغ�سط�ش  من  الأول 
ذوي العاقة مركز اتخاذ القرار ي اأماكن اأخرى. فمثًا، اأبريل غا�سبي 
باإجازة خا�سة وافقت  تتمتع  لندن  بغداد كانت ي  اأمريكيا ي  �سفرة 
عليها وزارة اخارجية الأمريكية قبل احتال الك�يت باأيام قليلة. برنت 
البيت  ي  مكتبه  غادر  قد  كان  الق�مي  الأمن  م�ست�سار  �سك�كروفت 
الأبي�ش ي وقت مبكر من ذلك الي�م ليق�سي فرة ا�سراحة ي منزله. 
مرافقة  حقائبه  يحزم  كان  فقد  �سيني  ديك  الأمريكي  الدفاع  وزير  اأما 

الرئي�ش الأمريكي ب��ش ي �سفرته اإى م�سيف اآ�سن.
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لقد حدث كل ذلك بالرغم من التقرير الذي تقدمت به )ال�سي اآي 
ايه( ح�ل احتمال قيام �سدام ح�سن مغامرة ع�سكرية لحتال الك�يت. 
برنامج  تغير  دفاعه  وزي��ر  ومعه  الأمريكي  الرئي�ش  رف�ش  لقد 
ال�سطياف م�ؤكدين لرئي�ش امخابرات باأن اجعجعة القادمة من بغداد 
الأوبك  الك�يت ودول  لإرغام  من �سدام  ك�نها خادعة  تعدو عن  ل 
نية  تك�ن  اأن  دون  الإنتاج  تخفي�ش  مع  النفط  اأ�سعار  زيادة  الأخرى 
النفط  حق�ل  على  لل�سيطرة  جزئيا  التقدم  بل  كليا،  الك�يت  احتال 
الرئي�ش  اكتفى  الك�يت  العراقية  الق�ات  دخ�ل  وبعد  عليها.  امتنازع 
الأمريكي بت�ريح و�سف فيه الحتال باأنه »تعد �سارخ« م�ؤكدا باأنه 
على  ح�سن  �سدام  يحث  واإنه  ع�سكري  تدخل  باأي  القيام  ين�ي  ل 
الن�سحاب. ت�ريحات مائعة، و�سفها امحلل�ن باأنها كانت ت�ستهدف 
تطمن �سدام ليطيل بقاءه ي الك�يت، يدمر من�ساآتها ويحرق اآبار نفطها 
ويحطم عملتها النقدية. كل ذلك �سمن خطط ا�ستنفاذ القدرات امالية 
الق�ى  لتجميع  ال�قت  ولك�سب  وال�سع�دية،  للك�يت  والقت�سادية 
اإى حقل جارب  العراق ع�سكريا وح�يله  ل�رب  ال�سخمة  الع�سكرية 
معرفة قدرات الأ�سلحة والتكن�ل�جيا امتقدمة التي اأنتجتها اأمريكا وم 

تكن قد جربتها ي حرب حقيقية.
بعا�سفة  �سميت  التي  اخليج  حرب  فبعد  فعا.  ح�سل  ما  وهذا 
ال�سحراء، خرج العراق حطما اقت�ساديا وع�سكريا ومعن�يا يرزح حت 
ا�ستنفدت  وقد  الك�يت  وخرجت  قبل.  من  دولة  تعرفها  م  عق�بات 
جميع ا�ستثماراتها ي اخارج ت�سديداً لنفقات حرب حريرها. وخرجت 

ال�سع�دية وهي مثقلة بعجز ماي كبر ي م�ازنتها.
تر�سانتها  لتق�ية  ال�ساح  من  مزيد  �راء  اإى  اخليج  دول  و�سارعت 

الع�سكرية خ�فا من »البعبع« القابع ي بغداد.
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الف�شل ال�شابع ع�شر
ق�شية ناظم كزار مدير ااأمن العام 1973

ي�ني�   30 ال�سبت  ي�م  ظهر  بعد  من  الرابعة  تقارب  ال�ساعة  كانت 
)حزيران( 1973، عندما رن جر�ش الهاتف احك�مي ي منزي. وكان 
اخارجية،  وزارة  ي  الت�ريفات  مدير  اخط  من  الآخر  الطرف  على 
اإى بغداد ي  يخري باأن رئي�ش اجمه�رية اأحمد ح�سن البكر �سي�سل 

ال�ساعة اخام�سة ع�را. يرجى ح�س�ركم ي امطار ل�ستقباله. 
كان البكر ي�مئذ ي زيارة ر�سمية لب�ل�نيا وبلغاريا. 

مطار  ي  ال�رف  �سالة  و�سلت   ،45 والدقيقة  الرابعة  ال�ساعة  ي 
بغداد الدوي، حيث كان هناك عدد كبر من ال�زراء وال�سفراء امعتمدين 
ي بغداد، وبع�ش اأع�ساء القيادة القطرية وجل�ش قيادة الث�رة. من بينهم 

عبد اخالق ال�سامرائي وحمد فا�سل. 
بعد ح�اي �ساعة من النتظار، عاد مدير الت�ريفات ليخرنا اأن طائرة 
م�ساء،  الثامنة  ال�ساعة  ي  و�س�لها  امحتمل  ومن  تاأخرت.  قد  الرئي�ش 

لذلك مكننا الع�دة اإى منازلنا حن اقراب ام�عد اجديد لل��س�ل. 
ي ذلك الي�م اأي�سًا، كانت جامعة بغداد قد اأعدت احفل ال�سن�ي 

لتخريج دفعة من طلبة اجامعة. 



-264-

اإى  بغداد  تلفزي�ن  انتقل  فقد  البكر،  طائرة  و�س�ل  لتاأخر  ونظراً 
اأن  بعد  التخرج  حفلة  مرا�سيم  ليبث  ال�سعب(  )ملعب  الك�سافة  �ساحة 

كان ينقل مرا�سيم ا�ستقبال البكر. 
ي ال�ساعة ال�سابعة والربع م�ساء الي�م نف�سه، عدت اإى امطار لأك�ن 
بن م�ستقبلي رئي�ش اجمه�رية. وبداأ ال�زراء واأع�ساء القيادة بال��س�ل 

ب�سمنهم �سدام ح�سن. 
م يح�ر ال�سفراء العرب والأجانب لأنه طبقا لاأعراف الدبل�ما�سية، 

فاإنه ل ي�جد ا�ستقبال ر�سمي بعد غروب ال�سم�ش. 
�سلم  وعند  الطائرة.  و�سلت  ال� 50  والدقيقة  ال�سابعة  ال�ساعة  وي 
القيادة  اأع�ساء  اإى حيث  بعدئذ  وت�جها  البكر و�سدام،  تعانق  الطائرة 
وال�زراء و�سلم البكر عليهم فردا فردا ثم ت�جه مع �سدام اإى �سياراتهم 
التي كانت تنتظر على مدرج امطار، حيث ا�ستقلها مع �سدام وغادرا 

امطار �س�ية. 
غادرنا جميعًا امطار. كل �سيء كان طبيعيا واعتياديا. 

ا�ستمرار  ب�سبب  كان  البكر  طائرة  تاأخر  باأن  حينه  ي  علمت  وقد 
ي  اآخر  تاأخر  حدث  كما  الب�ل�ي،  والرئي�ش  البكر  بن  امباحثات 
م�سيف فارنا البلغاري، حيث ت�قفت فيه طائرة البكر للتزود بال�ق�د، 
ا�ستقبال  ام�سيف  و�س�له  عند  للبكر  نظمت  البلغارية  احك�مة  ولأن 
ر�سميا ح�ره نيابة عن الرئي�ش البلغاري جيفك�ف، نائب رئي�ش وزراء 
بلغاريا ت�س�ل�ف. ويبدو اأن ت�س�ل�ف اأ�ر على اأن يزور البكر ام�سيف 
والتج�ل ي امدينة ثم ح�س�ر حفل ا�ستقبال ق�سر ي الفندق الرئي�سي 

ي تلك امدينة.
اإى وزارة  امطار، ت�جهت  ال�ستقبال ومغادرتي  مرا�سم  انتهاء  بعد 
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التخطيط حيث كان لدي اجتماع مع وزراء امالية، القت�ساد، البلديات، 
اأم�ر  لبحث  اجليل  عبد  غام  القطرية  القيادة  وع�س�  ال�سمال،  �س�ؤون 

تتعلق بالتخ�سي�سات امالية للمنطقة ال�سمالية. 
بداأ الجتماع ال�ساعة الثامنة والن�سف تقريبا. 

باأنه  اجليل  عبد  غام  ليخر  ال�سكرتر  علينا  دخل  �ساعة  وبعد 
مطل�ب على الهاتف احك�مي. فذهب غام اإى غرفتي امجاورة لقاعة 

الجتماعات ليت�سلم امكامة الهاتفية. 
بعد دقائق عاد غام وعلى وجهه �سيء من الرتباك وقال:

اأن هناك م�ؤامرة.. واأن القيادة جتمعة ي الق�ر اجمه�ري  »يبدو 
ول بد ي من الت�جه اإى الق�ر الآن."

حتى  ال���زراء  نحن  اجتماعنا  وا�ستمر  التخطيط  وزارة  غام  ترك 
ال�ساعة احادية ع�رة ليًا.

بعدما غادر ال�زراء مبنى ال�زارة، بقيت وال�سكرتر فرة من الزمن 
الثانية ع�رة عند  لإنهاء بع�ش امعامات الر�سمية. وي ح�اي ال�ساعة 
لل�زارة  اخارجي  الباب  نح�  واجهت  مكتبي  تركت  الليل،  منت�سف 

وه� باب زجاجي. 
�رطة  من  عنا�ر  انت�رت  اخارج  وي  م��سدا.  الباب  وجدت 

النجدة وبع�ش امدنين من احزب حاملن ر�سا�ساتهم. 
اأعلى  التابع ل�رطة النجدة ي  كان امقر العام لات�سالت ال�سلكية 
طابق ي مبنى وزارة التخطيط. وكنت ي عام 1970 قد وافقت على 
ال�ساهق  بارتفاعه  امتميز  الطابق  ذلك  اإ�سغال  على  النجدة  �رطة  قيام 

الذي �سهل ن�سب �ساريات الت�سال الا�سلكي. 
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تقدم اأحد �سباط ال�رطة وفتح الباب. وما خرجت وجدت اأمامي 
حاما  العزاوي  ابراهيم  خليل  الع�سكرية  ال�ستخبارات  مدير  معاون 

ر�سا�سة. 
ي  الع�سكري  الت�اجد  هذا  و�سبب  ام��س�ع  عن  منه  ا�ستف�رت 
ال�زارة، فاأخري اأن م�ؤامرة كبرة دبرها ناظم كزار مدير الأمن العام، 
واإن هذه الإجراءات اإما هي اإجراءات احرازية منع �سيطرة »امتاآمرين« 

على اأجهزة الا�سلكي ام�ج�دة ي اأعلى البناية. 
ي الي�من التالين كانت الأم�ر طبيعية ي بغداد. جل�ش قيادة الث�رة 

والقيادة القطرية ي اجتماعات م�ستمرة ي الق�ر اجمه�ري. 
اأعلن رادي� بغداد  الثاي من ي�لي� )م�ز( 1973،  الي�م  وي م�ساء 
ت�سكيل هيئة حقيق خا�سة وحكمة خا�سة  قرر  الث�رة  قيادة  اأن جل�ش 

للتحقيق مع ناظم كزار وجماعته. [1]
عزت  رئي�سها  اإى  اإ�سافة  اأنه  امحكمة،  هذه  ت�سكيل  من  وياحظ 
الدوري الذي ه� ع�س� ي القيادة القطرية للحزب، وي جل�ش قيادة 
الث�رة، فاأن ع�س�ي امحكمة الآخرين وهما طاهر اأحمد اأمن(*) وخليل 
العزاوي كانا من عنا�ر جهاز امخابرات، فالأول كان معاونا لرئي�ش 
امخابرات اآنذاك، بينما كان الثاي معاونا مدير ال�ستخبارات الع�سكرية. 
كانت ال�سائعات قد ماأت بغداد دون اأن ي�سدر بيان ر�سمي ي��سح 
حقيقة الأمر �س�ى الق�ل باأن كزار وجم�عة من منت�سبي مديرية الأمن 
البكر  ح�سن  اأحمد  اغتيال  ا�ستهدفت  م�ؤامرة  القيام  حاول�ا  العامة، 
)*( - اأعدم طاهر اأحمد اأمن عام 1979، بعد اأن حكمت عليه حكمة خا�سة بتهمة 
ح�سن  �سدام  ت�سلم  بعد  اجليل،  عبد  وغام  احمداي  عدنان  جم�عة  مع  التاآمر 

من�سب رئي�ش اجمه�رية.
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اإيران بعد اأن جح�ا ي  و�سدام ح�سن. واأن امتاآمرين قد هرب�ا باجاه 
�سيعت جنازته  الذي  التكريتي  �سهاب  الفريق حماد  الدفاع  وزير  قتل 
ر�سميًا ي�م 1973/7/3 ودفنت ي تكريت، و�سارك ي الت�سييع �سفيق 
و�سدام  اجمه�رية  لرئي�ش  مثًا  الث�رة  قيادة  جل�ش  �ر  اأمن  الدراجي 
وجل�ش  القطرية  القيادة  اأع�ساء  وجميع  امجل�ش  رئي�ش  نائب  ح�سن 
قيادة الث�رة وب�سمنهم عبد اخالق ال�سامرائي وحمد فا�سل اللذان اتهما 

بعدئذ با�سراكهما ي ام�ؤامرة.
�سفحاتها  على  العراقية  اجرائد  ن�رت  اأ�سب�ع،  من  اأق��ل  بعد 
لها ي  اأول جل�سة  قد عقدت  اخا�سة  امحكمة  اإن  مفاده  الأوى خرا 
الأوى«  »ال�جبة  باإعدام  القا�سية  اأحكامها  واأ�سدرت   1973/7/7
من »امتاآمرين« والبالغ عددهم 33 �سخ�سًا وعلى راأ�سهم مدير الأمن 
اأمن و6 عرفاء ون�اب عرفاء  ناظم كزار ومازمن و7 مف��سي  العام 
و7 اأمناء. واأن تلك الأحكام قد نفذت ي ي�م �سدور الأحكام »با�سم 
�سف�فها  ومتانة  الث�رة  لر�س�خ  وتاأكيدا  رغبته  عند  ونزول  ال�سعب 

والتفاف اجماهر ال�ا�سعة ح�لها!«.
جل�ستها  اخا�سة  امحكمة  عقدت   1973 م�ز/ي�لي�   8 ي�م  وي 
 14 بحق  الإع��دام  اأحكام  واأ�سدرت  الثانية  ال�جبة  محاكمة  الثانية 
فا�سل ع�س�ي  ال�سامرائي وحمد  اخالق  ب�سمنهم عبد  اآخرين  �سخ�سا 
با�ستثناء  �سدورها  ي�م  ي  الأحكام  تلك  نفذت  وقد  القطرية،  القيادة 
ال�سامرائي، حيث ا�ستبدل حكمه بالأ�سغال ال�ساقة ام�ؤبدة بعد �سفاعات 
واحد  ي�م  قبل  بغداد  اإى  ت�افدوا  الذين  الق�مية  القيادة  اأع�ساء  بذلها 
الرافعي  امجيد  عبد  والدكت�ر  حيدر  زيد  الدكت�ر  راأ�سهم  وعلى  فقط 
والدكت�ر عبد ال�هاب الكياي والدكت�ر اليا�ش فرح ونيق�ل الفرزي. 

تلك  من  �سه�ر  بعد  الكياي  ال�هاب  عبد  الدكت�ر  اأخ��ري  وقد 
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الأحداث، اأن القيادة الق�مية كانت على يقن باأن ال�سامرائي(**) م تكن 
له اأية �سلة بحركة كزار، وان اتهامه قد يك�ن نابعا من بع�ش اح�سا�سيات 

جاهه خا�سة واأنه كان على خاف م�ستمر ودائم مع البكر و�سدام. 
الأنباء  ل�كالة  بت�ريح  ر�سمي  ناطق  اأدى  )م�ز(  ي�لي�   9 ي�م  وي 
العراقية ح�ل حركة ناظم كزار، وما ورد فيه: اأن كزار قام ي 30 ي�ني� 
�سعدون  والفريق  الدفاع  وزير  �سهاب  الفريق حامد  بدع�ة  )حزيران( 
باخت�سا�ش  ال�سلة  ذات  امراكز  اأحد  لزيارة  الداخلية،  وزير  غيدان 
قام  كما  عليه،  الإ�راف  م�س�ؤولية  يت�ى  كزار  كان  والذي  ال�زيرين، 
با�ستدراج م�س�ؤولن اآخرين اإى نف�ش ام�قع من بينهم منذر امطلك زوج 

ابنة اأحمد ح�سن البكر و�سكرتره اخا�ش. 
للم�قع  نظرا  الدع�ة  لبيا  قد  ال�زيرين  اإن  الر�سمي:  الناطق  وقال 
من  الأعلى  احزبية  مرتبته  اإ�سافة  كزار،  ي�سغله  كان  الذي  ال�ظيفي 
وقبيل  اعتقلهم،  الدع�ة  مكان  اإى  اأولئك  و�س�ل  وبعد  ال�زيرين. 
ال�ساعة ال�ساد�سة، اجتمع كزار محمد فا�سل ع�س� القيادة القطرية ي 
فيه  احتجز  الذي  امكان  اإى  بعدها  غادر  الثانية،  التحقيقية  الهيئة  مقر 
ال�زيرين وبقية امدع�ين، اأما حمد فا�سل، فقد ت�جه اإى امطار ليك�ن 
م�ؤامرة  ليخره  ال�سامرائي  اخالق  بعبد  التقى  حيث  البكر  ا�ستقبال  ي 

ناظم كزار. 
وي امطار، كان ناظم قد هياأ، على حد ق�ل الناطق الر�سمي، جم�عة 
مهمتها اغتيال البكر و�سدام وجميع ال�زراء وال�سفراء وذلك ب�ا�سطة 
)**( - �سجن ال�سامرائي بعد تخفي�ش حك�ميته اإى ال�سجن ام�ؤبد، ي �رداب ي 
 ،1979 )اآب(  اأغ�سط�ش  ي  اإعدامه  حن  هناك  وبقي  العامة،  امخابرات  مبنى 
بتهمة التاآمر على �سدام ح�سن مع جم�عة احمداي وغام عبد اجليل، بالرغم من 

وج�ده ي ال�سجن النفرادي.
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الر�سا�سات والقنابل اليدوية على اأن يعلن كزار، بعد جاح عمليته، من 
الدفاع والداخلية  البكر و�سدام متهمًا وزيري  بغداد خر مقتل  اإذاعة 
بذلك، واأنه، اأي كزار، قد ق�سى على ام�ؤامرة واعتقل ال�زيرين. واأن 
القيادة اأو »ما تبقى« منها قد اختارت ال�سامرائي ليق�د م�سرة احزب 

والث�رة. 

ووفقًا لرواية الناطق الر�سمي، فاأن كزار كان يراقب ما يحدث ي 
امطار، من خال �سا�سة التليفزي�ن، غر اأن تاأخر طائرة البكر وانتقال 
ف�ل�ا  امتاآمرين  »اأفزع«  قد  اجامعة  طلبة  تخرج  م�قع  اإى  التلفزي�ن 
الأدبار. ونتيجة لذلك فقد اأ�ساب الذعر والهلع كزار فحاول الفرار مع 
جم�عته باجاه احدود الإيرانية عن طريق منفذ زرباطية، غر اأن اأجهزة 
احزب والث�رة قد األقت القب�ش عليه بعد اأن مكن من قتل وزير الدفاع 

واإ�سابة وزير الداخلية ي يده. 

وبالرغم من هذه الت��سيحات الر�سمية، اإل اأن ال�سائعات قد نحت 
�سدام  تدبر  من  كانت  كلها  العملية  اأن  يق�ل  من  فثمة  اآخر.  منحى 
ح�سن للق�ساء على البكر واأع�ساء جل�ش قيادة الث�رة من الع�سكرين، 
ومن ثم ت�سفية عبد اخالق ال�سامرائي لانفراد باحكم. لكن كثرين م 
يقتنع�ا مثل هذا الق�ل، وان كان العتقاد يتجه اإى اأن حركة كزار هي 
م�ؤامرة فعلية للق�ساء على البكر و�سدام بعدما بات متاأكداً انهما ي�سعيان 

لتقلي�ش دور احزب عقائديا والركيز على احكم الفردي امطلق. 

اأن كزار نف�سه م يكن مثل البديل  اإل  ومع م�سداقية هذا العتقاد، 
ل�سجله ال�سخ�سي امعروف بالعنف والدم�ية والت�سلط  امنا�سب، نظراً 

امطلق ي ق�سايا التحقيق والعتقال. 
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اأن يتهم مدبرها ناظم كزار(***)  وكان طبيعيًا وقد ف�سلت امحاولة، 
الذي ي�س�د العتقاد باأنه من اأبناء الطائفة ال�سيعية كان ي�سعى اإى اإقامة 
حكم �سيعي ي العراق، وقد �سمعت هذا الكام �سخ�سيا من �سعدون 
باحرف  ي  وقال  ب�سامته،  للتهنئة  م�سكنه  ي  زرته  عندما  غيدان 
باأن يحر�سا من  البكر والرفيق �سدام  للرفيق  ال�احد: »األف مرة قلت 
هذا )العجمي( مدير الأمن العام.«. وقد اأثنت زوجته على هذا الق�ل، 
)العجمي( ه�  البكر و�سدام.. هذا  يتاآمر على  واأ�سافت: »زوجي ل 

امتاآمر«.

حتى ذلك الي�م م اأكن اأعلم حقيقة مذهب كزار اأو ديانته، كما م 
اأجد ي ا�سمه ما يدل على اأنه )عجمي( بح�سب تعبر �سعدون غيدان. 
الأول  الي�م  منذ  لكزار  البغ�ش  ي�سمر  كان  غيدان  اأن  ت�س�ري،  وي 
قيادة فرع  لث�رة ي�لي� )م�ز( 1968، لأن مرتبته احزبية وهي ع�س� 
كانت اأعلى من مرتبة الن�سر التي كان عليها غيدان، كما اأن رتبة كزار 
الع�سكرية التي منحت له بعد الث�رة وهي ل�اء )جرال( اأعلى من رتبة 
امقدم التي كانت لغيدان، ي�ساف اإى ذلك اح�سا�سية التي تن�ساأ وتنم� 
بن ال�زير وم�ظفيه عندما يك�ن ال�زير ي درجة حزبية اأدنى من درجة 
م�ساعديه، وي ت�س�ري اأي�سًا، اإن اتهام غيدان لكزار باأنه )عجمي( اإما 
ينبع اأ�سا من الأج�اء الطائفية التي ترعرع فيها الكثرون والتي تعتر 
اأن كل �سيعي ه� عجمي، حتى وان كان ذلك ال�سيعي من اأحفاد عدنان 

وقحطان وخالد بن ال�ليد! 
امذهب، ومع  �سيعي  اأن كزار ه�  معل�ماته  اأثق  �سخ�ش  من  اأكر  اأكد ي   -  )***(
حرزي حيال الق�سايا امذهبية فاإنني اأرى اأن �سخ�سية كزار لي�ست نتاج طائفة اأو 
دين واإما هي نتاج »عقيدة البعث« و�راعاته الدم�ية التي كان العراق م�رحًا لها 

منذ النقاب البعثي الأول ي 8 فراير )�سباط( 1963.
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رجال  بروؤو�ش  ال�سلطة  على  الدم�ي  ال�راع  دائرة  اأطاحت  لقد 
ي اأعلى قمة الهرم احزبي، كما ذهبت بنقابين وع�سكرين اإى اأب�سع 
عام  عليه  امح�س�بن  من  كبرة  وج�عة  كزار  اإعدام  يكن  وم  م�سر، 
1973، وت�سفية ذلك العدد الكبر من اأع�ساء القيادة القطرية وجل�ش 
قيادة الث�رة وقيادة فرع بغداد ي عام 1979 اإل حلقة من حلقات هذا 

ال�راع الذي ظل ي�ستمر ف�س�ل.

[1] - جاء ن�سا القرارين كما يلي:

قرار رقم 539
قيادة  قرر جل�ش  ام�ؤقت،  الد�ست�ر  من  امادة 42  من  اأ  الفقرة  اأحكام  اإى  ا�ستنادا 

الث�رة بجل�سته امنعقدة ي 1/7/1973 ما يلي:
1 – ت�سكيل هيئة حقيقية خا�سة على ال�سكل التاي: 

رئي�سا اأ – �سعدون �ساكر  
ع�س�ا ب – كاظم م�سلم  
ع�س�ا ج� – عبد ال�سمد عبد احميد  

2 – تخ�ل الهيئة كافة �ساحيات حاكم التحقيق للتحقيق مع ناظم كزار وزمرته.
3 – اإحالة من تت�فر الأدلة على اإدانته اإى امحكمة اخا�سة. 

4 – ين�ر هذا القرار وينفذ من تاريخ �سدوره.
اأحمد ح�شن البكر
رئي�س جل�س قيادة الثورة 

قرار رقم 540
قيادة  قرر جل�ش  ام�ؤقت،  الد�ست�ر  من  امادة 42  من  اأ  الفقرة  اأحكام  اى  ا�ستنادا 

الث�رة بجل�سته امنعقدة بتاريخ 1/7/1973 ما يلي:
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1 – ت�سكيل حكمة خا�سة على النح� التاي:
اأ – عزت الدوري – ع�س� جل�ش قيادة الث�رة  رئي�سا
ع�س�ا ب – طاهر اأحمد اأمن  
ع�س�ا ج� – خليل اإبراهيم العزاوي  

2 – تخت�ش امحكمة ام�سكلة م�جب هذا القرار محاكمة ناظم كزار وزمرته.
3 – ل ت�ري على امحكمة اخا�سة اأحكام الباب الأول من الكتاب الثالث من 

قان�ن اأ�س�ل امحاكمات اجزائية رقم 3 ل�سنة 1971.
4 – اأ – اأحكام امحكمة قطعية با�ستثناء اأحكام الإعدام. 

ب – ل ت�ري على قرارات امحكمة امادة 288 من قان�ن العق�بات.
5 – �سدر هذا القرار ا�ستثناء من اأحكام اأ�س�ل امحاكمات اجزائية.

6 – ين�ر هذا القرار ويعتر نافذا من تاريخ �سدوره. 
اأحمد ح�شن البكر
رئي�س جل�س قيادة الثورة
وياحظ اأن هيئة التحقيق اخا�سة قد �سكلت من عنا�ر امخابرات فقط، فرئي�سها 
كان رئي�سا جهاز امخابرات، والع�س� الأول كان ي�سغل من�سب معاون مدير عام 

امخابرات، اأما الع�س� الثاي فكان �سابطًا ي جهاز امخابرات.
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الف�شل الثامن ع�شر
اختطاي اإى اإ�رائيل

اإى  اأفراد عائلتي  ي�لي� )م�ز( 1973، غادرت بغداد مع  ي�م 27 
تلبية  اأيام،  اأربعة  بعد  تبداأ  لزيارة ر�سمية  القاهرة  اإى  بروت ي طريقي 
قد  وكان  اه،  جاب  �سيد  الدكت�ر  ام�ري  التخطيط  وزير  من  لدع�ة 
�سبقني اإى القاهرة وفد م�ؤلف من كبار م�ظفي وزارة التخطيط ي�سم ي 
ع�س�يته قحطان لطفي علي مدير الدي�ان العام، الدكت�ر زهر الظاهر 
مدير عام الدائرة الزراعية، الدكت�ر �سروان عبد القادر مدير عام دائرة 

امباي واخدمات. 
مع  اأيام  ب�سعة  لق�ساء  بروت  اإى  عدت  القاهرة  زيارة  انتهاء  بعد 
عائلتي التي تركتها هناك، لنع�د �س�ية اإى بغداد، وقد عاد معي من ال�فد 
قحطان لطفي علي، اأما بقية الأع�ساء فف�سل�ا الع�دة اإى بغداد مبا�رة. 
الع�دة  قررت  حيث   ،1973/8/10 ي�م  حتى  بروت  ي  بقيت 
اإى بغداد ي ذلك الي�م. حاولت حجز 3 مقاعد على الطائرة العراقية 
التي تغادر بروت فلم اأفلح، اإذ اعتذرت اخط�ط العراقية متذرعة بعدم 

وج�د اأماكن �ساغرة.
ات�سلت  خا�ش،  ب�سكل  وام�س�ؤولن  العراقين،  نحن  وكعادتنا 
اأمر  ت�سهيل  الها�سمي ورج�ته  العراقي ي بروت خالد مكي  بال�سفر 
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ع�دتي وعائلتي اإى بغداد ي طائرة ذلك الي�م، وكان اأن حجزت لنا 
مقاعد ثاث، اإ�سافة اإى مقعد رابع لل�سيد قحطان لطفي علي الذي قرر 

ه� الآخر الع�دة ي ذات الي�م بدل من الي�م التاي! 
ت�جهنا اإى امطار، وكان بانتظارنا ي �سالة ال�رف ال�سفر العراقي. 
كان ال�سفر ع�سبيًا وقد بدت على وجهه حالة من المتعا�ش. �ساألته عن 
ال�سعبية  العام للجبهة  ال�سيد ج�رج حب�ش الأمن  اأن  ال�سبب. فاأخري 
نف�ش  على  بغداد  اإى  ال�سفر  ويريد  امطار  ي  م�ج�د  فل�سطن  لتحرير 
اأي  فيها  ي�جد  ول  بام�سافرين  مل�ءة  الطائرة  اأن  وام�سكلة،  الطائرة. 

مقعد �ساغر. ناهيك عن 4 مقاعد يريدها حب�ش!
 ولكن يا �سعادة ال�سفر.. كيف ياأتي حب�ش ورفاقه اإى امطار دون اأن 

يكن لديهم حجز م�سبق؟
يفر�ش  التي  العراقية  الطائرة  على  حجز  لديهم  نعم  ال�سفر:  اأجاب 
و�س�لها من لندن، لكن الطائرة م ت�سل واخط�ط العراقية حاول ا�ستئجار 
طائرة  على  �سفرهم  يفر�ش  كان  الذين  ام�سافرين  لتقل  اأخرى  طائرة 
الأم�ش، اأما م�سافرو طائرة الي�م ومنهم اأنا وعائلتي وحب�ش ورفاقه فلي�ش 

لديهم اأماكن، وعليهم النتظار حتى قدوم الطائرة العراقية من لندن. 
قلت: اإذن، دعنا نع�د لبروت لق�ساء الليلة ي فندق ل�ستقل طائرة 
كلف  مهما  لنا  مقاعد  تدبر  على  واأ�ر  اقراحي  ال�سفر  رف�ش  الغد. 

الأمر، وعلق قائا: اأما حب�ش ورفاقه فا داعي ل�سفرهم الي�م.
اأ�ستقلها  اأن  يفر�ش  كان  التي  العراقية  اخط�ط  طائرة  اأن  ويبدو 
وعائلتي قد تاأخرت ب�سبب عطل طارئ ي مطار لندن وتعذر و�س�لها 
تابعة  لبنانية  ا�ستئجار طائرة ركاب  فتم  امحدد،  ال�قت  اإى بروت ي 

ل�ركة طران ال�رق الأو�سط. 
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كانت الطائرة ام�ستاأجرة من ن�ع )كارافيل( �سغرة احجم ل تت�سع 
جميع ام�سافرين. وقام مثل اخط�ط العراقية باإعطاء امقاعد امت�فرة من 
لكننا جميعًا م  ه�ؤلء،  بن  من  قبل غرهم. وكنت  امطار  اإى  و�سل�ا 

نكن لندرك اأن وجهتنا �ستك�ن نح� مكان اآخر.
ي  مكاننا  اأخذنا  جعفر.  وولدي  زوجتي  ومعي  الطائرة  �سعدت 
هذه  على  ام�سافرين  من  قليل  عدد  جانبنا  اإى  وكان  الأوى،  الدرجة 
الدرجة. كان معنا قحطان لطفي علي، دحام الآل��سي �سفر العراق ي 
البحرين، واثنان من اأع�ساء »جبهة التحرير العربية« التي اأ�س�سها حزب 
والأخر  بركات،  فرحات وخليل  ر�سا  ال�سيدان  العراقي، هما  البعث 

كان ع�س�ا ي القيادة الق�مية للحزب. 
ي ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء حركت الطائرة على مدرج امطار 
بعيدا عن  امدرج  نهاية  ت�قفت ي  ما  �رعان  اأنها  اإل  لاإقاع،  مهيداً 
مبني امطار. طال الت�قف حتى بلغت ال�ساعة التا�سعة تقريبا. ت�جهت 
اإى غرفة القيادة ل�ستف�ر من قائد الطائرة عن �سبب التاأخر، فاأجابني 

اأن لديه حم�لة فائ�سة يريد اإنزالها. 
عدت اإى ا�ستف�ساره: ولكن ماذا ل تنزل احم�لة الزائدة قرب مبنى 
امطار، حيث الت�سهيات الفنية؟ هل �ستنزل احم�لة ي نهاية امدرج؟ 

وكيف؟ م يرد قائد الطائرة، فعدت اإى مقعدي.
اأية  اإن��زال  األحظ  وم  الطائرة.  حلقت  تقريبا،  �ساعة  ن�سف  بعد 
حم�لة زائدة. بعد ما يقارب 20 دقيقة من الطران م تطفاأ اإ�سارة عدم 
التدخن. وما كنت من امدخنن، فقد انتابتني حالة من النزعاج. اأريد 

اأن اأدخن، بعدما حرمت من متعة ال�سيجارة مدة لي�ست بالق�سرة. 
ت�جهت ثانية نح� غرفة قائد الطائرة لأ�ستف�ر عن �سبب عدم اإطفاء 
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جهاز  ي  باحديث  من�سغًا  القائد  ف�جدت  التدخن«.  »عدم  �سارة 
مقدمة  من  قريبا  حلقان  اأخرين  طائرتن  لحظت  كما  الا�سلكي، 

طائرتنا. 
م يجب قائد الطائرة. غر اأن م�ساعده ا�ستف�ر عمن اأك�ن، فاأخرته 

ب�سفتي الر�سمية. واإنني اأريد اأن اأدخن �سيجارة. ماذا هذا التع�سف! 
اأن طائرتنا  التفت اإي م�ساعد القبطان وبلهجة لبنانية قال ما مفاده 
ختطفة من قبل الإ�رائيلين، واإنه �سي�سطر اإى الهب�ط ي مطار اإ�رائيلي. 
ورجاي عدم اإخبار ام�سافرين لكيا حدث حالة من الهلع قد ت�ؤدي اإى 

�سق�ط الطائرة ي البحر! 
اإى مقعدي واأخرت زوجتي وولدي بالأمر. وح�سبا ما قد  عدت 
بي كرهينة  يحتفظ�ن  قد  الإ�رائيلين  اإن  قائا:  فقد ودعتهم  يحدث، 
حن ا�ستبداي مثا ببع�ش ام�ق�فن ي العراق بتهمة التج�س�ش ح�ساب 
واأخرتهما  وبركات  فرحات  يجل�ش  حيث  اإى  ت�جهت  ثم  اإ�رائيل. 
الثانية  الدرجة  اإى  الأوى  الدرجة  مغادرة  عليهما  واقرحت  بالأمر 

والختاط ببقية ام�سافرين.
بعد دقائق معدودات، هبطت الطائرة ي مطار ع�سكري ي اإ�رائيل. 
اإ�رائيلية حمل ر�سا�سة  اإليها جندة  فتح باب الطائرة الأمامي و�سعدت 
وخلفها �سابط مدجج بال�ساح. تكلما معنا باللغة العربية، وطلبا من 

الرجال فقط مغادرة الطائرة ال�احد تل� الآخر. 
بداأنا بالهب�ط. وكنت اأول من هبط. ثم هبط قحطان، يتبعه ال�سفر 
ام�سافرين.  بقية  هب�ط  بانتظار  الطائرة،  �سلم  عند  وقفت  الآل��سي. 
اختطف�ا  الذين  اأن  يظن  كان  م�سن،  رجل  منهم  هبط  من  اآخر  وكان 
ب�سمعتها  ماأخ�ذاً  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  من  الطاهرة هم جم�عة 
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ي خطف الطائرات. وراح العج�ز يحدث ال�سابط الإ�رائيلي وي�ؤكد 
وان  الفل�سطينية  للق�سية  ومتحم�ش  التحرير  منظمة  م�ؤيد  عراقي  اأنه  له 
ترعاته امالية للمنظمة م�ستمرة بدون انقطاع! كل هذا وه� يظن اأن من 

يتحدث اإليه ه� فل�سطيني من منظمة التحرير. 
من  اإى جم�عة  بنا  الإ�رائيلي�ن  ت�جه  الرجال،  هبط جميع  بعدما 

البا�سات التي كانت راب�سة على مدرج امطار. 
الختطاف  ت�س�ر عملية  التلفزي�ن  الأثناء كانت عد�سات  ي هذه 

حظة بلحظة. 
الآل��سي  وال�سفر  اأنا وقحطان  اأما  البا�سات.  ام�سافرون ي  جل�ش 
فقد خ�س�س�ا لنا �سيارة با�ش كبرة ل�حدنا، ي حن امتاأت البا�سات 

الأخرى بام�سافرين. 
كبرة  �سيارة  الثاث  نحن  لنا  يخ�س�س�ن  ماذا  لاأمر.  ا�ستغربت 
بكاملها؟ ا�ستف�رت من ال�سابط الذي كان يقف داخل ال�سيارة وبيده 
ر�سا�سة، عن �سبب عزلنا عن بقية ام�سافرين، فاأجاب باللهجة ام�رية: 

»عل�سان اأنت� �سخ�سيات يا معاي ال�زير«. 
�ساألته عن امدة التي �سنق�سيها ي »�سيافتهم«، فرد باللهجة ذاتها: 

»م�ش عارف.. مكن �ساعة، مكن �سنة، مكن 15 �سنة!
وهنا بداأ دحام الآل��سي يرتع�ش ويق�ل اأنا عندي مر�ش ال�سكري.. 
مري�ش جدا.. اأريد الع�دة اإى بغداد.. اإى غر ذلك من الهذيان الذي 

ينتاب الفرد عندما يرتعب.
اأما قحطان لطفي علي، فقد اأخرج من جيبه دفراً �سغراً ومزق منه 
انتهى من ذلك، حتى  اأن  وما  وابتلعها.  فمه  اأوراق وو�سعها ي  عدة 
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بعيداً  واقتاده  ال�سيارة  من  بالنزول  واأمره  الإ�رائيلي  ال�سابط  به  �رخ 
عن ال�سيارة بنح� ع�رة اأمتار، حيث جل�ش �سابط اآخر خلف من�سدة. 

وهناك �رع�ا ي ا�ستج�ابه. ثم اأخذوه اإى مكان اآخر. 
طال غياب قحطان. ومرت الدقائق ثقيلة. وبعد �ساعة تقريبا عاد، 
اأنها كانت  ابتلعها.. وماذا؟ فاأجاب  التي  ال�سغرة  ف�ساألته عن الأوراق 
حت�ي على اأرقام ه�اتف فرع بغداد حزب البعث. قلت: ماذا ابتلعتها 
�رية  لي�ست  الأرقام  تلك  اأن  تعلم  األ  ام�سكلة؟  هذه  لنف�سك  وخلقت 
التحقيق؟  لك  ماذا ح�سل  �ساألته:  ثم  الهاتف؟  دليل  م�ج�دة ي  فهي 
ي  ما  معرفة  الدواء  نتيجة  بانتظار  وهم  م�سهًا  اأعط�ه  باأنهم  اأجاب 

الأوراق من معل�مات. 
ع�سر  قناي  على  يحت�ي  �سندوق  وبيده  اإ�رائيلي  جندي  وجاء 
الع�سر  تناول  رف�سنا  فقد  اج�،  حرارة  ورغم  لنا.  ليقدمها  الرتقال 
اإ�رائيلي. واإ�رائيل مغت�سبة لأر�ش  البارد. كيف ن�رب ع�سر برتقال 

العروبة! لبد لنا من م�قف نتحدى به الإ�رائيلين. اإذن، ل ع�سر. 
من  ام�سافرين  بقية  الإ�رائيلي�ن  اأنزل  الع�سيبة،  الفرة  هذه  خال 

الن�ساء والأطفال وجمع�ا ج�ازات �سفرنا. 
بعد �ساعتن تقريبا، طلب�ا منا ال�سع�د للطائرة. ف�سعدنا ال�احد تل� 
الآخر. وبعد اأن اأخذنا اأماكننا، �سعدت اإى الطائرة امجندة الإ�رائيلية 
وقف  ثم  ال�سفر.  ج�ازات  اإلينا  واأعادوا  الإ�رائيلي  ال�سابط  وخلفها 
ال�سابط و�سط الطائرة وقال بلغة عربية: اأرج� اأن يتاأكد كل راكب من 
نحن  بال�رقة..  تتهم�ننا  ول  جيداً..  تاأكدوا  وحت�ياتها.  يده  حقيبة 

اآ�سف�ن لاإزعاج.. ومع ال�سامة. 
هبط ال�سابط ت�سبقه امجندة. وحلقت الطائرة عائدة اإى بروت.
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كانت ال�ساعة الثانية �سباحُا حن و�سلنا مطار بروت. وما اأن هبطت 
بالنزول،  امطار، وبداأنا  بعيدة عن مبنى  الطائرة، وت�قفت عند م�سافة 
حتى وجدت عند �سلم الطائرة ثلة من رجال الأمن ي مقدمتهم مدير 
ه�سام  الداخلي  الأمن  ومدير  دحداح  انط�ان  العقيد  اللبناي  الأمن 
الها�سمي، والدكت�ر عبد  العراق خالد مكي  اإى �سفر  اإ�سافة  ال�سعار، 

امجيد الرافعي ع�س� القيادة الق�مية حزب البعث.
عد�سات التلفزي�ن.. كامرات ام�س�رين.. عنا�ر كثرة من اجي�ش 

اللبناي وغرهم اأحاط�نا م�ستف�رين عما ح�سل.
ال�سحف  م�س�ري  من  الكبر  اح�سد  وج���د  الرافعي  واأ�ستغل 
فيها  الليل مهددا  امتاأخرة من  ال�ساعة  تلك  ليلقي كلمة ي  والتلفزي�ن 
اإ�رائيل بال�يل والثب�ر وعظائم الأم�ر. وبالن�سال الذي �سي�ستمر حتى 

ام�ت! 
والأحرى  ليلتنا،  لنبيت  بروت  فنادق  اأحد  اإى  وعائلتي  ذهبت 
رئي�ش  بغداد  من  هاتفيا  بي  ات�سل  وهناك،  �ساعات.  من  منها  تبقى  ما 
كعادته:  مازحًا  وقال  علي،  لاطمئنان  البكر  اأحمد ح�سن  اجمه�رية 
يبدو اأن الإ�رائيلين قد اأعادوك ب�رعة لأنهم ل يريدون تخطيطًا مركزيا 

لقت�سادهم! 
انتهت ق�سة الختطاف امثرة كما �سهدتها وع�ستها. وي  وهكذا 
لتبداأ  ع�را.  و�سلتها  حيث  بغداد،  اإى  بروت  غادرت  التاي،  الي�م 
اإثارة  تقل  ل  وام�س�ؤولن  ال�سيا�سة  رجال  ت�ريحات  مع  جديدة  ق�سة 
عن الأوى [1]، ما انط�ت عليه من اإ�سافات اأو مبالغات هي جزء من 
طبيعة العقلية العربية ي تعاملها مع الإعام، ومن طبيعة الإعام العربي 

نف�سه [2].
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�سانحة  فر�سة  الختطاف  حادثة  ي  العراقي  الإع��ام  وجد  وقد 
ل�ستعرا�ش �سعارات البعث وم�اقفه من الق�سية الفل�سطينية، �سيما وان 
اأعقاب احادث يعلن عن احتفاظ بغداد  بيانًا ر�سميًا كان قد �سدر ي 

بكامل حق�قها ي الرد على عملية الختطاف [3].

ال�شلح ي�رح
ي ظهرة ي�م 1973/8/10 وه� الي�م الذي اختطفت ي م�ساءه 
طائرتنا، كان تقي الدين ال�سلح رئي�ش وزراء لبنان اآنذاك، قد دعاي على 
الغداء ي فندق ال�سان ج�رج، وكان معنا على امائدة رغيد ال�سلح ع�س� 
القيادة القطرية حزب البعث اللبناي، وامحامي اليا�ش الفرزي. كانت 
ال�سيا�سة  و�سج�ن  احديث  اأطراف  خالها  جاذبنا  للمجاملة  الدع�ة 
و�س�ؤون احياة، م�ستمتعن بروح النكتة التي حلى بها دوما تقي الدين. 
واأذكر اأنني �ساألت اليا�ش �سل�سلة من الأ�سئلة ح�ل عاقته بحزب البعث 
امعروف  اليا�ش  ج�اب  وكان  نيق�ل؟  اأخيه  مثل  اإليه  ينتمي  ل  وماذا 
اأنه  وما  ال�سغرة،  بالب�رج�ازية  اإل  يعرف  ل  البعث  حزب  اإن  بظرفه 
اإذا اعرف بالرج�ازية  اإل  ب�رج�ازي كبر، فه� ل ينتمي اإى احزب 

الكبرة. 
»احياة« [4]  جريدة  ي  قراأت  قليلة،  باأيام  بغداد  اإى  ع�دتي  بعد 
ت�ريحات لتقي الدين ال�سلح تفيد بان امخابرات اللبنانية كانت وراء 
اإ�رائيل، وبالرغم  اإنقاذ ج�رج حب�ش من ام�سر الذي كان ينتظره ي 
الفل�سطينية من  امقاومة  اأمن  اأجهزة  من هذا الدعاء، وما ادعته لحقًا 
اأنها كانت على علم م�سبق بن�ايا اإ�رائيل. اأق�ل بالرغم من ذلك، فاإي 
م اأ�سدق تلك الدعاءات لأمر ب�سيط. ذلك اأن ال�سيد حب�ش قد جاء اإى 
له  كافية  مقاعد  يجد  الطائرة ولكنه م  ي�ستقل  اأن  واأراد  بنف�سه،  امطار 

ولرفاقه، وكان هذا امانع ه� ال�سبب ال�حيد وراء اإلغاء �سفره. 
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وكانت هذه الدعاءات ت�ؤكد ي اأن مطلقي الت�ريحات م يتحروا 
امقاومة  بتحركات  امتعلقة  امعل�مات  اإ�رائيل على  كيفية ح�س�ل  عن 
ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمن  �سفر  م�عد  معرفة  وبالتاي  الفل�سطينية، 
اإ�رائيل م يكن باإمكانها  لتحرير فل�سطن، لأنني كنت على قناعة بان 
الإقدام على عملية الختطاف من دون وج�د عميل لها داخل �سف�ف 
امقاومة، اأو ي ال�سفارة العراقية اأو ي مكتب اخط�ط اج�ية العراقية 
اأ�سدقاء  مع  اأو  الفل�سطينية  بامقاومة  ات�سال  على  عميل  بروت.  ي 
اأجهزتها  وتهيئ  ب�رعة  لتتحرك  معل�ماته  تثق  وامتعاطفن،  امقاومة 
ي  الهب�ط  على  واإجبارها  مدنية  طائرة  لختطاف  احربية  وطائراتها 
ما  »ا�ست�سافة«  مطار ع�سكري ووفرت على مدرجه كافة م�ستلزمات 
ا�ستج�اب  و�سباط  برتقال  وع�سر  �سيارات  من  راكب  مائة  يقارب 

وكامرات ت�س�ير وعد�سات تلفزي�ن. 

كل جا�شو�س اأمر!
بعد مرور اأكر من 16 عامًا، �سدر ي ال�ليات امتحدة الأمريكية 
كتاب بعن�ان »كل جا�س��ش اأمر« EVERY SPY A PRINCE م�ؤلفيه 
DAN RAVIV & YOSSI MELMAN يبحث ي دور امخابرات 
الإ�رائيلية وكيفية اإن�سائها وتك�يناتها وكذلك ي العمليات التي قامت 

بها تلك الأجهزة ي اخارج. 
اإى عملية اختطاف طائرتنا وعميلها  بالتف�سيل  ام�ؤلفان [5]  وي�سر 
بتفا�سيلها  الختطاف  ق�سة  وعر�سا  بامعل�مات.  زوده��م  ال��ذي 
وحيثياتها وكيف جاءت ي �سياق تاريخي حدد. وما ورد ي الكتاب: 
حملة  نتيجة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  تفككت  اأن  »بعد 
الإ�رائيلية  امخابرات  رغبة  اجهت  ام��ساد،  بها  قام  التي  الغتيالت 
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لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمن  حب�ش  ج�رج  عدوها  ت�سفية  اإى 
فل�سطن. وي العا�ر من اأغ�سط�ش )اآب( 1973، اعر�ست طائرات 
حربية طائرة الركاب اللبنانية واأجرتها على الهب�ط ي مطار ع�سكري. 
يكن  لكن م  للتحقيق.  الطائرة  اإى خارج  فردا  فردا  الركاب  اقتيد 
بينهم زعيم اإرهابي )كذا(. وقد اأطلق �راح الركاب. وعانت ام��ساد 

من اإحراج �سديد. 
تلك  من  على  حب�ش  وج���د  احتمال  عن  امعل�مات  اأن  ويبدو 
الطائرة قد و�سلت اإى اإ�رائيل من عميل اإ�رائيلي ي �سف�ف امقاومة 

الفل�سطينية. وم يكن العميل �س�ى �سيدة تدعى اأمينة امفتي. 
اأمينة امفتي عام 1935 ي الأردن لعائلة �رك�سية م�سلمة،  ولدت 
بعد  فيينا عام 1972  الإ�رائيلية ي  امخابرات  ا�ستخدامها ي  وقد م 
اأن وقعت ي غرام طيار اإ�رائيلي كان ي زيارة للنم�سا لختيار عميل 
امفتي  اأمينة  وكانت  ام��ساد.  للعمل ي �سف�ف جهاز  عربي وجنيده 
اإ�رائيل كانت  امقيمة ي  ال�رك�سية  اجالية  اختيار، خا�سة وان  اأف�سل 
للمعل�مات،  جيدا  م�سدرا  وت�سكل  الإ�رائيلية  امخابرات  مع  تتعاون 

نظراً لختاطها ام�ستمر مع اجالية العربية. 
لقد قبلت ال�سيدة ام�سار اإليها العمل ي �سف�ف امخابرات الإ�رائيلية 
لأنها، ح�سب ادعاء الكتاب، كانت ت�سمر حقداً للمقاومة الفل�سطينية 
باعتبارها ال�سبب الرئي�سي ي اندلع الفن وال�سغب ي منطقة ال�رق 
امفتي  ال�سيدة  م�ستلزمات عمل  الإ�رائيلية  امخابرات  الأو�سط. هياأت 

ي بروت، حيث انتقلت اإليها مطلع عام 1973. 
امخابرات  �ساعدتها  فقد  طبية،  خلفية  متلك  امفتي  كانت  وما 
الإ�رائيلية على فتح عيادة طبية اأ�سبحت مزارا للكثر من الفل�سطينين. 
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امقاومة  رج��ال  كبار  مع  متينة  عاقات  ك�نت  عملها  خال  ومن 
ما  جميع  عن  مف�سًا  تقريراً  تعد  كانت  م�ساء،  كل  وي  الفل�سطينية. 
مع  عليها  امتفق  امحات  ي  التقارير  تلك  وترك  و�سمعته،  �ساهدته 
اجا�س��سية  عام  ي  ت�سمى  امحات  وهذه  الإ�رائيلية.  امخابرات 
ي  اأو  حدد،  مطعم  ت�اليت  ي  ذلك  مثال   )Dead Letter Boxes(
ب�ا�سطة  الر�سائل  بع�ش  باإر�سال  تق�م  كانت  كما  معن.  فندق  رواق 
ا�ستمر  وقد  ام��ساد.  به  زودتها  رادي� خا�ش  ال�سفرة عن طريق جهاز 
حيث   ،1975 عام  حتى  الإ�رائيلية  امخابرات  مع  امفتي  اأمينة  عمل 

انتبهت لها امقاومة الفل�سطينية فاألقت القب�ش عليها.
من  اأف��راد  قبل  من  جرى  قد  معها  التحقيق  باأن  ام�ؤلفان،  ويدعي 
مدة  ال�رقية،  اأمانيا  وخابرات   KGB ال�س�فيتية  وامخابرات  امقاومة 
�سيدا.  ميناء  من  بالقرب  قب�  معتقلة ي  بقيت  �سن�ات، حيث  خم�ش 
وامقاومة  ال��دوي  الأحمر  ال�سليب  بن  ط�يلة  مفاو�سات  وبعد 
لإ�رائيل  وت�سليمها  �راحها  اإطاق  على  الأخرة  وافقت  الفل�سطينية، 
مقابل قيام اإ�رائيل باإطاق �راح اثنن من اأفراد منظمة التحرير اللذين 

كان قد حكم عليهما بال�سجن ام�ؤبد ي اإ�رائيل.
ي  للم��ساد  امفتي  اأمينة  بت�سليم  الأحمر  ال�سليب  منظمة  قامت 

قر�ش، حيث منحتها الأخرة ه�ية جديدة.

[1] – ي ال�ساعة الثانية ع�رة والدقيقة اخام�سة والأربعن قطع رادي� بروت براجه واأذاع 

بيانا متحدث ع�سكري لبناي �سادر عن وزارة الدفاع جاء فيه: »ي ال�ساعة 21.45من 
م�ساء العا�ر من اآب 1973، اأقلعت من مطار بروت الدوي طائرة كرافيل تابعة ل�ركة 
طران ال�رق الأو�سط م�ؤجرة ل�ركة اخط�ط اج�ية العراقية، وبعد حظات ظهرت 
ام�سادة  فاأطلقت مدفعيتنا  ارتفاع منخف�ش  امطار على  ف�ق  معاديتان  فجاأة طائرتان 
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النار عليهما. وبعد دقائق اأفاد برج امراقبة اأن قائد طائرة الكرافيل اأبلغه اأن الطائرتن قد 
اأ�سارتا اإليه بالجاه معهما جن�با. وي ال�قت نف�سه، كانت دوريات عدة معادية اأخرى 
البحر على ارتفاعات متفاوتة.  حلق ف�ق مرجعي�ن و�سيدا و�س�ر والدام�ر وف�ق 
وحن اأقلعت دورية من �ساح دفاعنا اج�ي من مطار القليعات ف�ر و�س�ح ال��سع، 
وبعد و�س�ل دورياتنا اإى ما ف�ق مدينة �س�ر، كانت الدورية اخاطفة وبقية الدوريات 

امعادية قد اختفت داخل الأرا�سي امحتلة.

[2] – تعمدت اأن اأنقل بالتف�سيل ما ن�ر من ت�ريحات على ل�سان م�س�ؤولن عرب 

العربية  ال�سحافة  كتبته  وما  ال�سلح،  الدين  تقي  اآنذاك  لبنان  وزراء  رئي�ش  ومنهم 
 11 بتاريخ   8607 عددها  ي  »احياة«  ن�رت  فقد  الختطاف.  عملية  ح�ل 

اأغ�سط�ش )اآب( 1973 خر الختطاف حت العناوين البارزة التالية: 
– قر�سنة اإ�رائيلية ي �سماء بروت

– مقاتات معادية خطفت طائرة ركاب لبنانية اإى مطار ع�سكري ثم اأعادتها 
بعد تفتي�ش ركابها

– حب�ش وثاثة من قادة امقاومة اأرجاأوا �سفرهم فجاأة

– الطائرة كانت م�ؤجرة للعراقين ومن بن ركابها وزير التخطيط العراقي
»ارتكبت اإ�رائيل عملية قر�سنة ج�ية ف�ق مطار بروت، األ اأنها ف�سلت ي حقيق 
هدفها وه� خطف عدد من قادة امقاومة، اإذ اأن بع�ش ام�س�ؤولن ي امقاومة عدل�ا 

ي اآخر حظة عن ال�سفر على من الطائرة امخط�فة. 
م�ؤجرة  لبنانية  ركاب  طائرة  باإجبار  اأم�ش  م�ساء  اإ�رائيلية  مقاتات  قامت  فقد 
حيث  اإ�رائيلي،  ع�سكري  مطار  اإى  معها  الت�جه  على  العراقية  اج�ية  للخط�ط 
فت�ش الركاب من قبل جن�د اإ�رائيلين وما م يجدوا الأ�سخا�ش الذين تبحث عنهم 

اإ�رائيل، اأفرج عن الركاب و�سمح للطائرة مغادرة امطار والع�دة اإى بروت«. 
وت�ستمر اجريدة ي الق�ل: باأنها علمت اأنه كان �سي�سافر على من الطائرة الدكت�ر 
ج�رج حب�ش الأمن العام للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطن، وال�سيد �ساح �ساح 
الرجل الثاي ي اجبهة، على طائرة ال�سابعة والن�سف، اإل اأن حب�ش تاأخر وحدثت 

عملية م�يه ي اآخر حظة فبدل الطائرة وم ي�سافر.
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القيادة  ع�س�  الكياي  ال�هاب  عبد  ال�سيد  الطائرة،  نف�ش  على  اأي�سًا  �سي�سافر  وكان 
�سبلي  وزوجة  العربية،  التحرير  جبهة  العام  الأمن  العراقي  البعث  حزب  الق�مية 
العي�سمي الأمن العام ام�ساعد حزب البعث، واأولدها. اإل اأنهم ا�ستقل�ا طائرة اأخرى. 
وتابعت اجريدة �ردها لتفا�سيل احادث فقالت: »وقد بداأت الق�سة بعد اإقاع 
اخط�ط  ل�ركة  م�ؤجرة  الأو�سط  ال�رق  طران  خط�ط  تابعة  كارافيل  طائرة 
اج�ية العراقية، من مطار بروت ي ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء اأم�ش وعلى 
متنها 83 راكبًا معظمهم من العراقين، بينهم 14 يابانيا، بالإ�سافة اإى طاقمها 
وج�د  ب�سبب  اإقاعها  من  مدة  بعد  للهب�ط  عادت  ثم  لبنانين،   7 من  ام�ؤلف 
ثانية  الطائرة  اأقلعت  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  وي  متنها.  على  زائدة  حم�لة 
بعد اأن اأفرغت بع�ش اأمتعنها، وت�جهت نح� بغداد. وي هذه الأثناء �س�هدت 
طائرتان حربيتان اإ�رائيليتان ف�ق امطار، فاأطلقت عليها امدفعية ام�سادة النار. 
وبعد قليل اأبلغ قائد طائرة الكارافيل برج امراقبة ي امطار اأن الطائرتن اأ�سارتا 
عليه بالت�جه جن�بًا نح� اإ�رائيل، فان�ساع لأوامرها حفاظًا على حياة الركاب. 
وكان من بن الركاب وزير التخطيط العراقي الدكت�ر ها�سم ج�اد )كذا( الذي 
كان ي زيارة ر�سمية للبنان، واثنان من اأع�ساء جبهة التحرير العربية التي ي�ؤيدها 
حزب البعث العراقي، هما ر�سا فرحات وخليل بركات والأخر ه� من القيادة 
الق�مية للحزب. وعلم اأن ال�سيد �ساح �ساح ام�س�ؤول الثاي ي اجبهة ال�سعبية 
لتحرير فل�سطن، بعد ال�سيد ج�رج حب�ش، والنائب الدكت�ر عبد امجيد الرافعي 
وال�سيدة ليلى عقيلته، وال�سيد ح�سن عثمان رئي�ش بلدية بعلبك ال�سابق وع�س� 
القيادة القطرية احزب البعث العراقي، واأربعة من كبار قادة امقاومة ام�ج�دين 
النائب  تاأخر  اأن  اإل  التي خطفت  الطائرة  �سي�سافرون على من  لبنان، كان�ا  ي 
الرافعي عن ال��س�ل اإى امطار ي ام�عد امحدد اأنقذه مع رفاقه ي اآخر حظة. 
وف�ر ح�س�ل احادث، اأطفاأت الأن�ار ي امطار مدة من الزمن، واأنزل الركاب 
من الطائرة التي كانت ي طريقها اإى الإقاع وت�قفت حركة الإقاع اأو الهب�ط 
اإقاعها.  تاأخر  قد  طائرات  �سبع  اأن  امطار  م�سادر  وقالت  وربع.  �ساعتن  مدة 
وف�ر ظه�ر الطائرتن احربيتن ي �سماء امطار ا�ستنفرت ق�ات اجي�ش القريبة 
منه، وق�ات الدرك ي داخله، وح�ر قادة ق�ى الأمن الداخلي اإى امطار وبداأوا 
ال�سفارة  م�س�ؤول ي  امخط�فة. كما ح�ر  الطائرة  معرفة وجهة  ب�رعة  العمل 
العراقية واأبلغ مكتب اجبهة العربية باحادث. واتخذت قيادة اجي�ش اإجراءات 
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لهج�م  ح�سبًا  محاذاته  اممتد  اللبناي  ال�ساطئ  وعلى  امطار  ح�ل  م�سددة  اأمن 
احك�مة  ورئي�ش  امجل�ش  ورئي�ش  اجمه�رية  برئي�ش  الت�سال  وم  اإ�رائيلي، 
وق�ع  عند  منزله  خارج  كان  ال�سلح  الرئي�ش  اأن  وعلم  باخطف.  لإعامهم 
الداخلية  وزراء  مع  ات�سالت  عدة  واأجرى  ف�را  عاد  به  اأبلغ  وعندما  احادث، 

والدفاع واخارجية و�سفر العراق. 
اأدوار غرة  ال�سيد  امتحدة،  الأم  لبنان قد طلب من مندوبه ي  اأن  اأي�سا  كما علم 
تقدم �سك�ى م�ستعجلة اإى جل�ش الأمن. واأنه �سيتم ا�ستدعاء �سفراء الدول الكرى 

الي�م، وطلب عقد اجتماع عاجل لهيئة الهدنة ام�سركة. 
وقالت وكالة الأنباء الفل�سطينية )وفا( اأم�ش اأن طائرة اإ�رائيلية مرت ف�ق خيم برج 
الراجنة القريب من امطار كما علم اأن اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفل�سطينية 
عقدت اجتماعا طارئا ف�ر ح�س�ل احادث. وقد حاولت ال�سلطات الإ�رائيلية 
اأنه ل  نفي وق�ع احادث ي البداية. وقال �سابط م�س�ؤول ي مطار اللد الدوي 
ووج�د  ف�ري  نفي  �سدور  عدم  لكن  هناك.  اإنذار  حالة  اأية  وج�د  عن  يعرف 
�سباط كبار للتحدث اإى ال�سحافين ي الليلة التي تعتر بدء العطلة الأ�سب�عية ي 
اإ�رائيل، ي�حي باأن هناك عملية رئي�سية قيد التنفيذ. وبعد ذلك بقليل عاد امتحدث 
ي  الهب�ط  على  اأجرت  قد  الطائرة  وباأن  القر�سنة  بعملية  واعرف  الإ�رائيلي 
اإنه م الت�ريح لطائرة  اأحد امطارات الع�سكرية ي �سمال اإ�رائيل. واأعلن بعدها 
تفتي�سها والتدقيق ي  بعد  التا�سعة والن�سف م�ساء  ال�ساعة  بالإقاع ي  الكارافيل 
الطائرة،  تفتي�ش  بعد  باخيبة  �سعروا  قد  الإ�رائيلين  اأن  ويبدو  الركاب.  اأوراق 
اأن  علم  انه  اإل  عنه.  يبحث�ن  اأنهم  امفر�ش  من  كان  من  فيها  يجدوا  م  اأنهم  اإذ 
ال�سلطات الإ�رائيلية احتجزت اأربعة من ركاب الطائرة. وتعد القر�سنة الإ�رائيلية 
حادثا لي�ش له �سابقة ي تاريخ النزاع العربي – الإ�رائيلي. وجدر الإ�سارة اإى اأن 
اما�سي طائرة من طراز  اأ�سقطت ي 21 فراير )�سباط(  امقاتات الإ�رائيلية قد 
امجال اج�ي  ب�سبب عا�سفة رملية ودخلت  انحرفت عن م�سارها  ب�ينغ 727 

الإ�رائيلي. واأ�سفر احادث عن مقتل 108 اأ�سخا�ش«.
طائرات �سهي�نية  اأربع  »قامت  )وفا(:  الفل�سطينية  الأنباء  ل�كالة  اآخر  بيان  وقال 
طراز  من  مدنية  لطائرة  بالت�سدي  الي�م  م�ساء  من  دقيقة  و45  الثامنة  ال�ساعة  ي 
�ركة  قبل  من  �ساعات  قبل  وم�ستاأجرة  الأو�سط –  ال�رق  طران  كارافيل – 
الطران العراقية وذلك ب�سبب تاأخر طائرة �ركة اخط�ط اج�ية العراقية القادمة 
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المتثال  اإقاعها  ف�ر  امدنية  الطائرة  ال�سهي�نية  ال�سلطات  اأمرت  وقد  لندن.  من 
لأوامرها واأجرتها على الهب�ط ي مطار حيفا الع�سكري. 

ف�ر  ظهرت  قد  الأربع  ال�سهي�نية  الطائرات  اأن  الطائرة  ركاب  اأحد  ويق�ل 
اإقاع الطائرة وقريبا من بروت. وقد ات�سل قائد الطائرة ف�ر اأن اأمر بالمتثال 
لت�جيهات الطائرات امعادية لرج امراقبة مطار بروت الدوي واأخره باأنه اأمر 
من قبل طائرات جه�لة بالت�جه اإى جهة غر معروفة. وف�ر هب�ط الطائرة ي 
هب�ط  ينتظرون  كان�ا  الذين  ال�سهاينة  اجن�د  اقتحم  الع�سكري،  حيفا  مطار 
رفع  اجميع  من  وطلب�ا  ر�سا�ساتهم  ي�سهرون  وهم  الط�ارئ  اأب�اب  الطائرة 
الن�ساء حت  اأبق�ا على  بينما  بالهب�ط  الرجال  اأمروا  ثم  الأيدي ف�ق روؤو�سهم 
حرا�سة م�سددة للغاية. ولدى هب�ط الركاب من رجال على اأر�ش امطار كانت 
هناك �سيارات ع�سكرية بانتظارهم بينما كان عدد من ام�س�ؤولن ال�سهاينة يقف 
قريبا من الطائرة. وقد نقل الركاب اإى اأحد امباي ي امطار وبداأ بع�ش امحققن 

بالتحقيق معهم. 
تعرف  فل�سطيني�ن؟ هل  بينكم  اإليهم: هل  التي وجهت  الأ�سئلة  من �سمن  وكان 
فل�سطيني؟ ثم اأ�سئلة اأخرى تتعلق ب�سخ�سيات الركاب واأعمالهم وعناوينهم، و�سئل 
انتباه  اأثار  الذي  ال�س�ؤال  لكن  الفل�سطينية.  بامقاومة  عاقة  لهم  كانت  اإذا  البع�ش 
الركاب ب�سكل اأكر ه� ما اإذا كانت طائرة عراقية قد اأقلعت من مطار بروت قبل 
ذلك اأو اأن هناك طائرة عراقية �س�ف تقلع بعد ذلك، الأمر الذي اأثار تكهنات باأن 

الطائرة امخط�فة رما م تكن هي امق�س�دة. واما الطائرة امق�س�دة فهي عراقية. 
اللبنانية ي  )امحرر(  ن�رته جريدة  كما  الفل�سطينية  النباء  وكالة  بيان  ذلك  كان 

عددها 3155 ال�سادر ي�م 1973/8/11. 
وت�ستمر اجريدة ي �رد تفا�سيل احادث على ل�سان بع�ش ام�سافرين على النح� 

التاي: 
• ال�سفر 	 يرافقه  امطار  غادر  الذي  ها�سم،  ج�اد  العراقي  التخطيط  وزير  قال 

العراقي، اإن الطائرة اأنزلت ي مطار يعتقد اأنه ع�سكري اإذ اأن مدارجه غر جهزة. 
وق�سم الإ�رائيلي�ن الركاب اإى ذك�ر واإناث ووزع�ا كل ثاثة منهم على �سيارة 
اأت�بي�ش، وجرى حقيق مع كل راكب على حدة. وقال ال�زير العراقي اإن ال�س�ؤال 
الأ�سا�سي كان ال�سم وال�سن وامهنة واجن�سية. وقال ان التحقيق الإ�رائيلي قد 
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حدد ه�ية كل راكب. وكان الركاب يعزل�ن ف�ر النتهاء من التحقيق معهم. 
واأ�ساف اإن الإ�رائيلين عرف�ا ه�يته واإنه ل ي�ستطيع اأن يحدد فيما بعد اإذا كان�ا 

يبحث�ن عن �سخ�سية فل�سطينية معينة ي الطائرة. 
• قال راكب عراقي من اأع�ساء نقابة معلمي العراق، اإن ما مر بنا هذه الليلة كان 	

الإ�رائيلي�ن  عاملنا  الأمر  بداية  ولدنا من جديد، وي  لقد  ي�سدق.  ل  اأمرا 
اأ�سخا�ش  عن  يبحث�ن  اإنهم  وا�سحا  وكان  علينا  حقيقاتهم  وركزوا  بق�ة 

معينن كان�ا يعتقدون اأنهم ي الطائرة.
• اأ�سيبت 	 اإنها  �سيدة عراقية م�سابة بجرح ي جبهتها. وقالت  ل�حظ وج�د 

ب�سظية زجاج خال تك�سر النافذة من قبل الإ�رائيلين. 
• اإن العملية كانت فا�سلة وهي ت�سكل نك�سة 	 قال النائب عبد امجيد الرافعي 

اإ�رائيل  اأن  التفا�سيل ه�  الظاهر من خال  اأن  اإ�رائيل. وقال  اإعامية �سد 
كانت تق�سد غر الركاب.

تغطية   1973/8/12 بتاريخ   1530 عددها  ي  »الث�رة«  جريدة  ن�رت   –  [3]

اإخبارية حت العناوين التالية:
– ا�ستنكار وا�سع للقر�سنة ال�سهي�نية

– ركاب الطائرة العراقية يروون حادث القر�سنة

– اإجراءات اإرهابية �سد الركاب ي امطار ال�سهي�ي
وال�سعبية  الر�سمية  والأو�ساط  والدولية  العربية  امدي  الطران  منظمات   –

ت�ستنكر اجرمة ال�سهي�نية
وجاء ي التفا�سيل: اأثارت عملية القر�سنة ال�سهي�نية �سد طائرة الركاب امدنية 
والهيئات  الأو�ساط  بن  وا�سعة  ا�ستنكار  حملة  العراقية  اج�ية  للخط�ط  ام�ؤجرة 

الر�سمية وال�سعبية العربية والدولية.
و�سعبية  ر�سمية  واأو�ساط  والدولية  العربية  امدي  الطران  منظمات  واأ�سدرت 
اأخرى بيانات نددت فيها باختطاف طائرات العدو لطائرة الكارافيل امدنية من 
لها  رحلة  اأثناء  امحتلة  الأر�ش  �سهي�نية ي  ع�سكرية  قاعدة  اإى  اللبنانية  الأج�اء 
الدكت�ر  بينهم  اإى بغداد م�ساء اجمعة اما�سي وعلى متنها 74 راكبا  من بروت 
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ج�اد ها�سم وزير التخطيط، اإ�سافة اإى طاقمها ام�ؤلف من 7 اأ�سخا�ش واحتجازها 
حتى ال�ساعة ال�احدة من �سباح ي�م ال�سبت. وقد اأجرت احك�مة العراقية على 
العام لاأم امتحدة  بال�سكرتر  ات�سالت ف�رية  ال�سهي�ي،  اأثر احادث الإجرامي 

مطالبة بالتدخل الف�ري لإطاق �راح الطائرة«.
وت�ستمر اجريدة ب�رد تفا�سيل احادث كما بثته وكالة الأنباء الفل�سطينية وما رواه 
تفا�سيل احادث، بحيث  اأفا�ش ي  قد  الركاب  بع�ش  اأن  الطائرة. ويبدو  ركاب 
�رحت م�اطنة عراقية باأنها راأت كيف اإن جنديا اإ�رائيليا �رب اأحد العراقين 
اإى غر  عليها،  اأغمي  وثالثة  اأخرى جرحت  �سيدة  اأن  وكيف  �ساحه،  باأخم�ش 

ذلك من ام�ساهد امت�سفة بالعنف وال�رب. 
ي  جاء  ر�سمي.  ناطق  عن  �سادر  لت�ريح  الكامل  الن�ش  اأي�سا  اجريدة  ونقلت 

اإحدى فقراته:
ي ال�قت الذي قامت فيه حك�مة اجمه�رية العراقية بالإجراءات الف�رية الازمة 
الدولية  والت�سالت  امتخ�س�سة  وال�كالت  امتحدة  الأم  نطاق  ي  وال�رورية 
م�اجهة هذا العمل الإجرامي الذي ي�سكل عدوانا �سارخا وانتهاكا فا�سحا مبادئ 
احتفاظها  تعلن  فاأنها  واأعرافه،  الدوي  القان�ن  ولق�اعد  واأهدافه  امتحدة  الأم 
بكامل حق�قها ي ما �ستتخذه من اإجراءات رادعة لهذا العدوان واأمثاله من اأعمال 
الأمر  الدولية،  والأعراف  والق�انن  امتحدة  الأم  ب�رعية  وال�ستهتار  القر�سنة 
العربية وح�سب،  امنطقة  اأمن وا�ستقرار  للخطر ل  يعر�ش  يزال  الذي عر�ش وما 

بل اأمن العام و�سامه كذلك.
العربية  ال�ستنكار  حمات  �رح  ي  الأخرى  �سفحاتها  ي  اجريدة  واأ�سهبت 
عقد  قد  العربية  الدول  جامعة  العام  الأمن  ريا�ش  حم�د  باأن  فقالت  والدولية، 
اجتماعا ي مقر اجامعة وتدار�ش »ام�قف اخطر«. واتخذ قرارات هامة ب�ساأن 
الدولية  للمنظمة  العام  ال�سكرتر  واى  امتحدة  الأم  اإى  ا�ستنكار  برقيات  اإر�سال 
للطران امدي مبينا فيها �رورة اتخاذ اإجراءات رادعة �سد العدو ال�سهي�ي لأن 
ا�ستمرار هذا العدو ي �سيا�سة العدوان والحتال والإرهاب، ي�سكل اعتداء على 

م�سالح ال�سع�ب وحريات الأفراد و�سام العام.

ال�سادر ي 1973/8/15  امرقم 8611  – ن�رت جريدة )احياة( ي عددها   [4]
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بعدم  حب�ش  اأوعزنا  ونحن  خابراتنا،  جحت  »ال�سلح:  عن�ان:  حت  التاي  اخر 
�سع�د الطائرة« وجاء فيه ما ن�سه: »خال اماأدبة التي اأقامها ال�سيد حبيب امطران 
ي منزله م�ساء اأم�ش، جرت الدرد�سة التالية بن الرئي�ش تقي الدين ال�سلح والنائب 

اأحمد اأ�سر ح�ل حادثة خطف الطائرة اللبنانية. 
قال ال�سلح: �سفت كيف ا�ستخباراتنا ها مرة نفعت؟ 

اأ�سر: كيف؟ 
باإ�سبعه  اأ�سار  )ثم  بالطيارة  يطلع  ما  قال ج�رج حب�ش حتى  ال�سلح: من فكرك 

دللة على اأنه ه� الذي اأوعز حب�ش بذلك(. 
اأ�سر: طيب وكيف بت�سح� بال�زير العراقي وتخل�ا يطلع بالطيارة؟ 

ال�سلح: هيدا تخطيط حتى ن�هم الإ�رائيلين اإن� ي �سخ�سيات بالطيارة
اأ�سر: �سار ي مناحة باإ�رائيل وعمال يطالب�ا با�ستقالة م��سي دايان بعد هالعملية. 
ال�سلح: مثل ما طالب�ا بلبنان با�ستقالة �سائب بك بعد عملية فردان عمال يطالب�ا 
باإ�رائيل با�ستقالة دايان لأنهم اعتروا عملية الطائرة فردان ثانية ونحن اأخذنا بثاأر 

�سائب بك.
ويق�سد ال�سلح بعملية فردان تلك العملية التي قام بتنفيذها بع�ش عنا�ر امخابرات 
الإ�رائيلية عام 1970 وهاجم�ا خالها منازل عدد من قادة امقاومة الفل�سطينية 

ي �سارع فردان ببروت واغتيالهم جميعًا ومن �سمنهم ال�ساعر كمال نا�ر.

[5] – ال�سفحة 192 – 193 �سمن الف�سل الثامن من كتاب:

 DAN RAVIV & YOSSI MELMAN م�ؤلفيه EVERY SPY A PRINCE
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الف�شل التا�شع ع�شر
الزنزانة رقم 7

التنمية اانفجارية!
نتيجة  ازدياد  ي  العراق  م�ارد   .1973 )حزيران(  ي�ني�  الزمن 

ارتفاع اأ�سعار النفط. 
وزارة  مفاحة  ي  يت�سابق�ن  الث�رة  قيادة  جل�ش  اأع�ساء  من  ال�زراء 
للجدوى  درا�سات  دون  م�ساريعهم  امخ�س�سة  امبالغ  لزيادة  التخطيط 
اإ�سدار  اإى  يلج�ؤون  لهم  طلبا  ال���زارة  ترف�ش  وعندما  القت�سادية. 

قرارات من امجل�ش. 
م  جديدة  مفاهيم  ترافقه  اأ�سبحت  امت�ازنة  العلمية  التنمية  مفه�م 

اأجد لها مقابًا ي ق�امي�ش القت�ساد. 
»التنمية النفجارية« مفه�م جديد، بل عبارات غر مفه�مة يرددها 
بع�ش اأع�ساء امجل�ش ي خطبهم واجتماعاتهم، م�جهن التهم للفنين 
ي وزارة التخطيط. و»امتعلمن ي اخارج« يدع�ن بان ه�ؤلء يعرقل�ن 

م�سرة التنمية.. التنمية النفجارية.   
اأجاأ  وكنت  التخطيط.  مجل�ش  رئي�سا  �سدام  كان  الفرة،  هذه  ي 
اإليه ل�سد هذه »الهجمات القيادية« على ال�زارة. غر اأن بع�ش ال�زراء 
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مقرحاتهم  مرير  ليحاول�ا  اجمه�رية  رئي�ش  اإى  بدورهم  يلج�ؤون 
»التنم�ية« »النفجارية«.

لقد و�سعتني هذه الت�رفات ي و�سع حرج جدا. فاإن �سك�ت تلك 
الت�رفات ل�سدام، رما اأك�ن خلقت ح�سا�سيات بينه وبن البكر. وان 

�سكت عنها �ساأك�ن قد �ساهمت ي هذه الف��سى القت�سادية.
كانت ام�ازنة بن هذين الختيارين �سعبة ودقيقة، وحتاج اإى جهد 

كبر لتفادي نقاط اخاف بن البكر و�سدام. 
وتنفيذ  النفط  ل�س�ؤون  امتابعة  جنة  اإن  ام�ساألة،  تعقيد  ي  زاد  وما 
احمداي  عدنان  �س�ؤونها  ويدير  �سدام  يراأ�سها  كان  التي  التفاقيات 
القت�سادية  ال�ساحيات  من  الكثر  بداأت ح�ر  القطرية  القيادة  ع�س� 
بيدها بحيث اأ�سبحت ام�ساريع النفطية الكرى، وجميع م�ساريع �ركة 
النفط ال�طنية، واإحالة امقاولت الكرى، من اخت�سا�ش تلك اللجنة. 

ثانيا،  ب�سدام  اخا�سة  وعاقته  اأوًل،  القيادي  م�قعه  خال  ومن 
اإليهم  والتخطيط وي�كل  النفط  الفنين ي وزارتي  ي�جه  بداأ احمداي 

مهمات ل علم لل�زيرين امخت�سن بها ول �سلطان لهما عليهم.
كل ذلك دفعني اإى تقدم درا�سة مف�سلة اإى جل�ش قيادة الث�رة، من 
وقد  جديدة«.  اقت�سادية  �سيا�سة  »نح�  بعن�ان:  ح�سن،  �سدام  خال 
اآنذاك،  القت�سادي  ال��سع  عن  دقيقة  تفا�سيل  الدرا�سة  تلك  ت�سمنت 
التنمية  اإن  ومبينا  النفجارية،  التنمية  اجديد:  امفه�م  خاطر  اإى  منبها 
القت�سادي  للنم�  معدل  اأف�سل  حقيق  اإى  ت�سعى  اأن  يجب  احقيقية 
ولي�ش بال�رورة اأعلى معدل، حذرا باأن ال�سر ي هذا الطريق الع�س�ائي 
ال�ريع قد يجر الباد، ي غ�س�ن ال�سن�ات الع�ر القادمة، اإى م�اجهة 
معدلت عالية للت�سخم القت�سادي وارتفاع الأ�سعار، وقد ي�ؤدي ذلك، 
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اإى اختال ي الت�ازن القت�سادي. اإى غر ذلك من مبادئ القت�ساد 
امعروفة. 

واأحيل  قيل –  هكذا  اأو  التقرير –  ذلك  الث�رة  قيادة  جل�ش  در�ش 
�سيئا  عنه  اأ�سمع  وم  اأخرى.  حزبية  نظر  وجهات  القطرية  القيادة  اإى 
بعد ذلك. بينما ا�ستمر احال ي طريق التنمية النفجارية. وعندما عيل 
ح�سن  �سدام  اإى  ذهبت  النف�سية،  ال�سغ�ط  اأحتمل  اأعد  وم  �سري 
لأخره باأن اأف�سل �سيء، ي هذه امرحلة، ه� تعين اأحد اأع�ساء القيادة 
القطرية وزيرا للتخطيط وتعييني – اإن رغب ه� بذلك – �سفرا خارج 

العراق، لأ�سباب عائلية.

وزير خارجية مع وقف التنفيذ
هذا  من  ع�ر  احادي  ي   :1974 الثاي(  )ت�رين  ن�فمر  الزمن 
ي  منهمك  واأن��ا  �سباحا،  ع�رة  احادية  تقارب  وال�ساعة  ال�سهر 
مفاو�سات مع بعثة من البنك الدوي، واإذا بالهاتف احك�مي يرن. م 
اأجب ي بادئ الأمر. ا�ستمر جر�ش الهاتف يرن ويرن ويرن. التقطت 
�سماعة الهاتف. امتحدث على الطرف الآخر ه� اأمن �ر جل�ش قيادة 
الث�رة، �سفيق الدراجي يطلب مني الت�جه ف�را اإى الق�ر اجمه�ري 

لأمر هام. 
اأنهيت اجتماعي مع البعثة، وت�جهت اإى الق�ر اجمه�ري، حيث 
التقاي الدراجي مبت�سمًا ويق�ل باحرف ال�احد: اأهًا ب�زير اخارجية 

اجديد. 
– ماذا تق�ل يا �سفيق.. �ساألته واأنا اأحاول اإخفاء ارتياحي لهذا اخر 
الذي ل� �سدق لكان فيه حل لل�سغ�ط النف�سية التي كنت اأعاي منها ي 
عاقتي ك�زير للتخطيط مع بع�ش اأع�ساء جل�ش قيادة الث�رة من ال�زراء. 
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م يك�سف الدراجي كثراً عما يعرفه، بل اأ�سار ي وبطريقته اخا�سة 
ي الأدب اجم، باأن جل�ش قيادة الث�رة قد عقد اجتماعًا مط�ل م�ساء 
ذات  القرارات  من  ع��ددا  واتخذ  الي�م  هذا  و�سباح  ال�سابق  الي�م 
ي  �سيذاع  �سامل  وزاري  تعديل  اإجراء  قرار  ومنها  الق�س�ى،  الأهمية 
ام�ساء، ولكيا يفاجاأ ال�زراء من ي�سملهم التعديل ال�زاري، ها اأنا اأق�م 
بتغر  يفاجئ�ن  ال�زراء  ال�سابقة، حيث كان  باإباغهم على غر عاداتنا 

م�اقعهم اأو اإعفائهم منها دون علم م�سبق. 
وا�ستطرد الدراجي قائًا: اأن من �ساأن القرارات اجديدة اإعادة تنظيم 
ال�زراء  ل�ساحيات  وا�سح  حديد  مع  ومفاتيحها«  الدولة  »�س�ابط 

و�ساحيات رئي�ش واأع�ساء جل�ش قيادة الث�رة. 
بعد »ا�سراحة« ق�سرة ي مكتب اأمن �ر جل�ش قيادة الث�رة، عدت 
اإى وزارة التخطيط. كانت ال�ساعة قد قاربت ال�احدة بعد الظهر، وم 
يبق من �ساعات الدوام الر�سمي �س�ى �ساعة واحدة. �سارعت فيها اإى 
عقد اجتماع مع كبار م�ظفي ال�زارة لأعلمهم باأي �ساأعن ي »م�قع 
اآخر« ي القريب العاجل، دون اإخبارهم اأن ام�قع ه� وزارة اخارجية. 
على  امتبقية  امعامات  وت�سفية  اأوراق��ي  جمع  ب��داأت  ذلك  بعد 
الهاتف  جر�ش  رن  تقريبًا  الظهر  بعد  الثانية  ال�ساعة  وعند  مكتبي. 
دي�ان  رئي�ش  يا�سن  يحيى  امتحدث  ال�سماعة. كان  احك�مي. رفعت 

رئا�سة اجمه�رية وام�س�ؤول عن �سياغة امرا�سيم اجمه�رية. 
مرا�سيم  �ستذاع  الي�م  م�ساء  من  الثامنة  ال�ساعة  ي  دكت�ر..   –

م�قعك  ال���زراء.  لبع�ش  ام�س�ؤولية  م�اقع  تغير  �ساأنها  من  جمه�رية 
تفاجاأ  ل  حتى  اإباغك  اجمه�رية  رئي�ش  مني  طلب  وقد  �سيتغر.. 

بالتغر. 
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�سكرته على اإعامي اخر، وم اأقل له �سيئا عن حديثي مع اأمن �ر 
جل�ش قيادة الث�رة.

جميع  اأنهيت  حتى  الظهر  بعد  الرابعة  حتى  مكتبي  ي  بقيت 
امعامات وغادرت اإى منزي منتظرا اإذاعة امر�س�م اجمه�ري بتعييني 

وزيراً للخارجية. 
ال�سفارة،  نح�  الأوى  اخط�ة  ه�  اجديد  امن�سب  اأن  اأعتقد  كنت 
فقد �سبقني ي ذلك وزراء اخارجية، فعبد الكرم ال�سيخلي اأ�سبح مثا 
لدى  �سفرا  الباقي عن  عبد  �سعيد  ومرت�سى  امتحدة.  الأم  للعراق ي 

اأ�سبانيا. 
اأذيعت امرا�سيم اجمه�رية. تعديل وزاري  ي ال�ساعة الثامنة م�ساء 
من  لأع�ساء  مهمة  وزارات  اإ�سناد  مع  ام�س�ؤولية  م�اقع  وتغير ي  كبر 

جل�ش قيادة الث�رة. 
وزير  من�سب  من  اأعفيت  بل  اج��دد،  ال���زراء  بن  اأ�سمي  يكن  م 
من�سبي  احتفاظي  مع  التخطيط  جل�ش  ي  ع�س�ا  وعينت  التخطيط 
وم  القت�سادية(.  ال�س�ؤون  )مكتب  الث�رة  قيادة  جل�ش  ي  كم�ست�سار 

اأعن �سفرا كما كان التفاق مع �سدام ح�سن.
بعد اأ�سب�عن من مبا�رتي ي وظيفتي اجديدة دعاي �سفيق الدراجي 
على الع�ساء ي منزله، كنا ل�حدنا، وي تلك اخل�ة �رح ي اماب�سات 
التي رافقت تعييني ي من�سبي اجديد كع�س� ي جل�ش التخطيط بدل من 
وزارة اخارجية، وقال اأن البكر كان قد اقرح تعييني وزيرا للخارجية 
واإ�سناد وزارة التخطيط وكالة للدكت�ر �سعدون حمادي مع ابقائه وزيرا 
للنفط ورئي�سا ل�ركة النفط ال�طنية. ح�سلت م�افقة �سدام على ذلك، 
و�سجل ذلك مع قرارات اأخرى ي ح�ر اجتماع جل�ش قيادة الث�رة. 
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بن  ثنائي  اجتماع  بعد  قد ح�سل  ام�س�ؤول  م�قع  اآخر  ترتيبا  اأن  ويبدو 
البكر و�سدام ي ال�ساعة اخام�سة من بعد ظهر ي�م 11 ن�فمر )ت�رين 
امرا�سيم  اإذاعة  بعد  اإل  �سفيق،  اأي  بذلك،  يعلم  وم   ،1974 الثاي( 

اجمه�رية من الإذاعة. 
اإى  ليعزوها  التبدل امفاجئ  وا�سر�سل �سفيق ي حليله لأ�سباب هذا 
رغبة �سدام ح�سن ي ال�سيطرة الكاملة على القطاع النفطي والتخل�ش 
من �سعدون حمادي الذي كان يعتر من العنا�ر ام�ساك�سة اأول وام�الية 
القطاع القت�سادي عن  قب�سته على كامل  ت�سديد  ثانيا. وكذلك  للبكر 
طريق تعين �سديقه »امخل�ش« عدنان احمداي وزيرا للتخطيط مع ابقائه 
وبتعبر  التفاقيات.  وتنفيذ  النفط  ل�س�ؤون  امتابعة  للجنة  عامًا  �سكرتراً 
اآخر، جاءت الت�سكيلة ال�زارية اجديدة تلبية لرغبات �سدام ح�سن ي 
زرع ام�الن له ي امنا�سب وامفاتيح الأ�سا�سية للدولة، كخط�ة اأوى من 

خط�ات تخطيطه بعيد امدى ي حقيق ثاثة اأهداف هامة:
الهدف الأول، اإكمال ال�سيطرة تدريجيًا على العراق باأجمعه دون 

منازع اأو رقيب. 
ي  عنه  العبء  تخفيف  بحجة  البكر  من  التخل�ش  الثاي،  الهدف 

اإدارة �س�ؤون الدولة. 
من  القطرية  القيادة  اأع�ساء  من  التخل�ش  فه�  الثالث  الهدف  اأما 
مع  بها  ين�سغل�ن  لهم  وزارية  منا�سب  باإ�سناد  القدامى وذلك  احزبين 
احتمال ارتكابهم اأخطاء ي عملهم اأو ا�ستغال نف�ذهم ما مهد الطريق 
للتخل�ش منهم ب�سه�لة، كما ح�سل فعا مع الدكت�ر عزت م�سطفى، 
تايه عبد الكرم، نعيم حداد، عبد اه �سل�م ال�سامرائي، �سعدون �ساكر 

واآخرين كثرين.
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مركز اتخاذ القرار
الثاي(،  )ت�رين  ن�فمر   12 اأي  ال���زاري،  للتغير  التاي  الي�م  ي 
با�رت عملي ي مبنى امجل�ش ال�طني ي غرفة جاورة مكتب �سدام 

ح�سن.
وم اأعر�ش على هذا التعين، بل م يكن بالإمكان العرا�ش. كيف 
يعر�ش اأي اإن�سان على تعين اأقرته القيادة. التعين الذي تن�سبه القيادة 

اأمر نهائي ول اعرا�ش عليه. 
بعد اأيام ا�ستدعاي �سدام اإى مكتبه ليق�ل:

الآن م�ست�سار  اأنت  القيادة..  يبحث ي  �سفرا م  تعيينك  – دكت�ر 

ي.. جل�ش هنا بالقرب من مكتبي.. واأنت تعرف جيدا اأين ه� مركز 
القيادة.. ومركز اتخاذ القرار.. ال�سفارة لي�ست مهمة.. ولكن اإذا كنت 
راغبا ي ذلك، خافا لرغبتي، ف�ساأنظر ي ذلك م�ستقبا.. وبامنا�سبة، 

اأية �سفارة ي ذهنك؟ 
العراق  النائب..هذه لي�ست �سفارة، بل مثلية  يا �سيادة  – جنيف.. 

ي الأم امتحدة ول حتاج اإى م�افقة احك�مة ال�س�ي�رية. 
خرجت من مكتب �سدام بعد اأن وعدي ي النظر بالأمر، وا�ستمزاج 

راأي البكر. 
م�ست �ستة �سه�ر. وم اأ�سمع عن �سفارة جنيف اأي �سيء. وم�ست 
�ستة �سه�ر اأخرى وم اأ�سمع من �سدام اإن كان قد »ا�ستمزج« راأي البكر 

ي ام��س�ع. 
وجاء عام 1976. وم�ست منه عدة �سه�ر... وي ظهرة اأحد الأيام 
الرئي�ش  فاح  النائب«  »ال�سيد  باأن  ليخري  احمداي  عدنان  بي  ات�سل 
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البكر ح�ل م��س�ع تعييني ي جنيف، غر اأن الرئي�ش م ي�افق وعن 
زوج ابنته منذر امطلك ي ذلك امن�سب. لذلك فالأف�سل ال�ستمرار ي 

عملي م�ست�سارا ي جل�ش قيادة الث�رة وي جل�ش التخطيط لفرة. 
ي  متفرقة  مقرحات  عديدة،  درا�سات  ي�مي،  دوام  كان  وهكذا 
ج� وظيفي خانق. واإجراءات اأمنية م�سددة ي مبنى امجل�ش ال�طني، 
ال�س�ؤون القت�سادية  اأخرى مثل مكتب  حيث مكتب �سدام ومكاتب 
ومكتب ال�س�ؤون القان�نية و�سكرتارية جنة امتابعة ل�س�ؤون النفط وتنفيذ 

التفاقيات.

ااإجراءات تزداد �شدة يوما بعد يوم
للمالية. وكانت  ي هذا ال�قت كان الدكت�ر ف�زي القي�سي وزيراً 
التجارة  كلية  ي  درا�ستي  اأع���ام  اإى  تع�د  �سداقة  عاقة  به  تربطني 
والقت�ساد. وقد ت�طدت تلك العاقة منذ الأيام الأوى ل�ستيزاري عام 
العمل ي  ارتياحي من  القي�سي عدم  الدكت�ر  1968. وعندما لحظ 
جل�ش قيادة الث�رة، اقرح علي وظيفة خارج العراق هي رئي�ش �سندوق 

النقد العربي ي اأب� ظبي. 
ال�سندوق ي  مقر  اإن  اأهمها  لأ�سباب عديدة  ال�سيء  بع�ش  ترددت 
مدينة ل تت�فر فيها و�سائل الدرا�سة لأبنائي، ولي�ست فيها حياة ثقافية. 
ثم اأن ال�سندوق م يكن قد اأ�س�ش بعد، فلي�ش فيه مكاتب ول م�ظف�ن. 
جرد اتفاقية عربية لإن�ساء ال�سندوق، وعلى ال�سخ�ش الذي يعن رئي�سا 
له القيام بتاأ�سي�ش ال�سندوق من نقطة ال�سفر ي مدينة باهظة التكاليف 

وتفتقر اإى الكفاءات والك�ادر الفنية.
بقب�ل  اإقناعي  ا�ستطاع  امحببة  ب�سخ�سيته  القي�سي،  الدكت�ر  ولكن 
ال�روري  من  باأن  قائًا  بقب�له  ن�سحني  بل  امبداأ،  حيث  من  امن�سب 
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القيادة،  اأع�ساء  بع�ش  بيني وبن  ما  الزمن  العراق فرة من  البتعاد عن 
وبالأخ�ش طه اجزراوي وحكمت العزاوي وزير القت�ساد اآنذاك من 
جل�ش  ووافق  للمن�سب،  تر�سيحي  وم  الفكرة.  فقبلت  ح�سا�سيات. 

قيادة الث�رة على ذلك. 
وقبل اأن اأغادر العراق ي�م 6 ماي� )اأيار( 1977، ملتحقًا بعملي ي 
رئا�سة �سندوق النقد العربي ي اأب� ظبي، ذهبت لت�ديع �سدام ح�سن 
ال�ليدة  العربية  القت�سادية  ام�ؤ�س�سة  من  يريده  ما  اى  منه  وال�ستماع 
والدولة التي ت�ست�سيفها. كانت ن�سائح �سدام ي وو�ساياه تكاد تنح�ر 
اأي  الماراتين من ف�ق،  للم�س�ؤولن  اأنظر  اأن  ي جملة واحدة: علي 
نظرة متعالية ت�ؤكد �سم�خ العراق!   دون اعتبار اى اأن ه�ؤلء ام�س�ؤولن 

هم اأ�سقاء قبل كل �سيء. 

دعوة للموت
ال�سبت  �سباح  التحديد  وج��ه  وعلى  تقريبًا،  �سنتن  بعد 
1979/7/17 اأذاع رادي� الإمارات اأخبارا خطرة عن اإجراء تغيرات 
ي القيادة العراقية: اأحمد ح�سن البكر ي�ستقيل لأ�سباب �سحية. �سدام 
رئي�سا  للجمه�رية،  رئي�سا  الث�رة،  قيادة  مجل�ش  رئي�سا  يعن  ح�سن 
لل�زراء، اأمينا عاما للقيادة القطرية حزب البعث، قائدا عاما للق�ات 
التعيينات. وي ي�م 29، وي ال�ساعة  ام�سلحة، و�سل�سلة اأخرى من 
ال�سكرترة  دخلت  ال�سندوق،  ي  مكتبي  ي  واأنا  �سباحا،  العا�رة 
لتق�ل باأن �سخ�سا من ال�سفارة العراقية ي اأب� ظبي يريد مقابلتي لأمر 
العراقية  امخابرات  م�س�ؤول  �س�ى  ال�سخ�ش  ذلك  يكن  وم  عاجل. 
ي ال�سفارة. جاء ليخري باأنه ت�سلم برقية من بغداد تق�ل باأن ال�سيد 
الرئي�ش يدع�ي لزيارة بغداد لا�ست�سارة ي بع�ش الأم�ر القت�سادية. 
اإباغي م�سم�ن تلك الرقية وحديد م�عد �سفري.  لذلك فاإنه يريد 
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�سكرته ورددت عليه باأنني �ساأت�سل هاتفيا بالرئي�ش لأعرف منه حقيقة 
الأمر. 

بقيت برهة اأت�ساءل مع نف�سي. ماذا هذه الدع�ة امفاجئة. اأحقا هي 
التكريتي؟  اأم من رئي�ش امخابرات برزان  برقية من رئي�ش اجمه�رية، 
ثم اإذا كان رئي�ش اجمه�رية ه� الذي يدع�ي، فلماذا م ياأت الإ�سعار 

الرقي من وزارة اخارجية اإى ال�سفر العراقي؟ 
ل�ست  ماذا؟  الدع�ة.  هذه  من  كثرة  وه�اج�ش  عديدة  ت�ساوؤلت 
اأدري. ولكني �سعرت باأن الأمر غر طبيعي. وعليه ل بد من الت�سال 
ي  فقيل  ببغداد،  اجمه�ري  بالق�ر  ات�سلت  �سخ�سيا.  ح�سن  ب�سدام 
الذي  التكريتي.  برزان  اإى  امكامة  وح�لت  م�ج�د،  غر  الرئي�ش  اأن 
كان ي منتهى الرقة ي �سامه ورده. وعندما اأ�رت للتزاماتي الر�سمية 

و�سيق ال�قت، رد برزان بكل جاملة: »اأخذ وقتك ي الع�دة«. 
هي  امجامات  قلبي.  يطمئن  م  ب��رزان،  جاملة  من  الرغم  على 

للتطمن، وهي اأ�سل�ب متعارف عليه ي دوائر امخابرات. 
وم م�ش �س�ى اأ�سابيع قليلة على ذلك الت�سال، واإذا ب�كالت الأنباء 
تنقل اأخبار �سل�سلة الت�سفيات التي جرت ي بغداد ي�م 1979/8/21. 
عدنان  بينهم  من  القطرية  القيادة  اأع�ساء  من  جم�عة  اأعدمت  حيث 
التاآمر  احمداي واأ�سدقاء له ووزراء ومدراء عام�ن عمل�ا معه، بتهمة 

على حياة �سدام ح�سن. 
ال�سيف. وحمدت  اإجازة  اق�سي  لندن  واأنا ي  اخر،  �سمعت هذا 
اأن  غر  الرئي�ش!  ل� »دع�ة«  تلبية  لبغداد  حينه  ي  اأذهب  م  اأنني  اه 
قلقي اأخذ ي الزدياد. وعادت الت�ساوؤلت ي خيلتي مرة اأخرى. هل 
اأت�جه اإى بغداد ي هذا اج� ام�سح�ن؟ اأم اأنتظر فرة؟ وي خ�سم هذه 
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الت�ساوؤلت قررت الت�سال بالدكت�ر ف�زي القي�سي وزير امالية وكان 
اإذا كان على علم  ما  منه  للمعاجة لأ�ست�سره ولأتبن  باري�ش  وقتها ي 

بدع�ة الرئي�ش ي. 
كان رد الدكت�ر القي�سي بعد اأن اأعلمته بالأمر »ه�ؤلء قد ي�سمرون 
لك �راً« وا�ستمر قائًا: »اإذا م يكن عندك ما تخافه، فت�جه اإى بغداد 
لأن عدم ذهابك قد يف�ر باأنك تتخذ م�اقف معادية من العهد اجديد، 
وقد ي�ؤدي ذلك اإى اإلغاء تعيينك ي �سندوق النقد العربي ما يعني اأما 

الع�دة اإى بغداد اأو اللج�ء اإى بلد اآخر«.
الجتماع  ح�س�ر  بلغراد  اإى  لندن  غادرت  باأ�سب�عن،  ذلك  بعد 
ال�سن�ي ل�سندوق النقد الدوي وعلى اأمل لقاء الدكت�ر القي�سي لبحث 

م�ساألة �سفري لبغداد ب�سكل اأكر تف�سيا.
وم ياأت الدكت�ر القي�سي حيث ت�فاه الأجل ي ام�ست�سفى بباري�ش. 
عدت اإى اأب� ظبي ي اأواخر �سبتمر )اأيل�ل( 1979، وم م�ش على 
الع�دة ب�سعة اأيام واإذا م�س�ؤول امخابرات العراقية يزوري، كعادته، على 
غر م�عد لي�ستف�ر عن م�عد زيارتي لبغداد، ما دفعني اإى حديد الثامن 

ع�ر من اأكت�بر )ت�رين الأول( م�عدا للزيارة. 
مهمة  وكاأنها  بغداد  اإى  زيارتي  من  جعلت  اح��رازي،  وكاإجراء 
ر�سمية. ف�سكلت وفداً من اأع�ساء ال�سندوق م�ساحبتي. اإذ قلت لنف�سي 
اإنه من ال�سعب اعتقاي واأنا رئي�ش وفد ر�سمي. اأو على الأقل ي حالة 

اعتقاي، �سيك�ن اخر معروفًا وي�سعب اإخفاوؤه. 
مطار  اإى  ال�فد  مع  ت�جهت   1979/10/18 اخمي�ش  ي�م  ي 
م�س�ؤول  ومعه  الأمن  جا�سم  حمد  العراقي  ال�سفر  وكان  ظبي،  اأب� 
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امخابرات العراقية، ينتظران ي �سالة الت�ديع، وكاأنهما يريدان التاأكد 
من اأنني �ساأغادر فعًا اإى بغداد ولي�ش اإى جهة اأخرى. 

جل�سنا ي ال�سالة نتحدث بانتظار م�عد الإقاع. وهنا جاء م�ظف 
ولدي  امتحدث  كان  الهاتف.  على  مطل�ب  باأي  ليق�ل  الت�ريفات 
ي  وليحذري  ت�ديعي  يريد  عمره،  من  الثامنة  بلغ  قد  يكن  وم  عمر، 

ذات ال�قت من ال�سفر لأنه قد �ساهد حلمًا ي الليلة ال�سابقة. 
– �ساألته م حلمت يا عمر؟ قال: حلمت اأنك مجرد و�س�لك اإى 
بغداد فاإن �سدام ح�سن �سيقتلك بالر�سا�سة! وبداأ عمر يت��سل اأن اأوؤجل 

�سفري ويحذر منه. 
قد  لكنت  ال�فد،  وج�د  ول�ل  احياء،  ل�ل  اأنه  �راحة،  واأق�لها 
األغيت ال�سفر. ولكن، مع ذلك طماأنت عمر وودعته. واأقلعت الطائرة. 
ي مطار بغداد وجدت ي ا�ستقباي وزير امالية ثامر رزوقي ال�سيخلي 
اآخرين م  �سبان  وثاثة  النجفي  العراقي ح�سن  امركزي  البنك  وحافظ 
اأعرفهم وكان ما ميزهم �س�اربهم امهدلة! وي �سالة ال�ستقبال، اقرب 
برزان  الأ�ستاذ  من  باأمر  لكم  خ�س�ست  دكت�ر..  ليق�ل:  اأحدهم  مني 

�سيارة خا�سة اإ�سافة اإى ال�سيارة التي خ�س�سها وزير امالية. 
كان  واإذا  دع�تي،  �سبب  عن  منه  ا�ستف�ر  رزوقي،  ال�سيد  وبادرت 
يعرف ماذا وراءها. وكم كانت خيبة اأملي كبرة عندما قال باأنه يجهل 

الدع�ة وما وراء الدع�ة. 
ومن امطار اجهنا اإى فندق بغداد �سي�فًا على احك�مة العراقية. 

امالية  وزير  مع  اتفقت  فقد  لذلك  اخمي�ش،  ي�م  و�س�لنا  ي�م  كان 
برزان  ات�سلت  هناك  ومن  مكتبه.  ي  ال�سبت  ي�م  �سباح  زيارته  على 
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على  ولأ�سكره  ب�ج�دي  لأعلمه  امخابرات  جهاز  رئي�ش  التكريتي 
مقابلة �سدام ح�سن  �سيارة خا�سة ي ولأ�ستفهم عن م�عد  تخ�سي�ش 
لتقدم ام�س�رة التي ا�ستدعيت من اأجلها، لأنني اأريد الع�دة وب�رعة اإى 

اأب� ظبي ح�س�ر اجتماعات جل�ش اإدارة ال�سندوق.

وب�سيء من العتذار قال برزان: دكت�ر.. اأن بقاءك ي بغداد يجب 
اأن ي�ستمر اإى حن انتهاء الأم�ر امطل�بة! 

اأ�سمع  وم  امطل�بة؟  الأم���ر  هي  ما  ولكن  اأت�ساءل.  راأيتني  وهنا 
اج�اب. 

ي  للت�قيع  اجمه�ري  الق�ر  اإى  ت�جهت  التقاليد،  تق�سي  وكما 
هذا  وقع ي  عراقي  م�س�ؤول  كم  نف�سي  اأحدث  واأنا  الزيارات.  �سجل 
الدفر... ليقع ي فخ امخابرات وينتهي به الأمر اإى ال�سجن اأو الإعدام؟

كذلك التقيت بحامد حمادي، ال�سكرتر ال�سخ�سي ل�سدام ح�سن. 
يدوية،  �ساعة  ل�سدام:  جلبتها  قد  كنت  التي  الهدايا  بع�ش  له  وقدمت 
وب�سعة اأربطة عنق من ماركة »لي�نارد« امف�سلة لديه. ثم ا�ستف�رت منه 

عن م�عد مقابلتي لرئي�ش اجمه�رية. 

م�عد..  لك  يحدد  م  م�عد..  اأي  حامد:  على  ال�ستغراب  بدا 
الرئي�ش م�سغ�ل ط�ال الأيام الع�رة القادمة. كما اأو�سح ي حامد باأنه 

ك�سكرتر ل�سدام ل علم له ح�ل م�ساألة ا�ستدعائي للم�س�رة. 

»الرئي�ش«  من  برقية  على  بناء  ه�  بغداد  اإى  قدومي  باأن  له  اأكدت 
و�سلت اإى م�س�ؤول امخابرات ي �سفارتنا ي اأب� ظبي. 

ولكن اأي رئي�ش؟ �ساأل حامد. قد يكن امق�س�د رئي�ش امخابرات!
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وهنا زاد يقيني باأن اأمراً ما قد دبر. وقد وقعت ي فخ امخابرات. 
ظهراً،  الثانية  قاربت  قد  ال�ساعة  كانت  اجمه�ري.  الق�ر  غادرت 
وت�جهت حيث اأقام وزير امالية وحافظ البنك امركزي دع�ة غداء ي 
وال�فد امرافق. وي الي�م التاي، كررت الت�سال برزان. وقيل ي باأنه 
غر م�ج�د و�سيت�سل بي ي وقت لحق. وكان وا�سحًا ي اأنه بذلك ل 

يريد احديث معي طبقًا لأ�ساليب امخابرات امعروفة. 

اختطاف ي و�شح النهار
وي ال�ساعة الثالثة بعد الظهر، قام بزيارتي ي غرفتي بالفندق اثنان 
من م�ظفي امخابرات وطلبا مني مرافقتهما جهة م يحدداها. وعندما 
اأخذت اأ�ستف�ر واأتلكاأ بالذهاب، �سهر اأحدهما م�سد�سًا. وبعد �سيل من 
ال�ستائم، قال: من الأف�سل اأن تاأتي معنا. وهكذا خرجت من�ساعًا دون 

اأن اأمكن من اإعام اأي اأحد ما ح�سل اأو اأي مغادر ومع من. 
قادي �سابط امخابرات ب�سيارته اإى دار خلف »�سينما الن�ر« التي 
تقع ي قلب العا�سمة وتطل على �سارع من اأهم �س�ارع بغداد التجارية: 

�سارع ال�سعدون.
ويبدو اأن هذه الدار عبارة عن حطة انتقال. فهناك �سد ال�ثاق ح�ل 
اأ�سبح  ا�سمي  اإن  الأوامر،  اإعطاء  يت�ى  الذي  ال�سخ�ش  وبلغني  عيني. 
الآن ح�سن عبد الر�سا. وعلي اأن اأرد على هذا ال�سم ول اأف�سح لأحد 
عن ه�يتي اأو ا�سمي احقيقي لأي حار�ش اأو م�س�ؤول ي امكان الذي اأنا 
فيه. وقادي اأحد احرا�ش ي ج�لة ط�يلة بن �سع�د وهب�ط. والجاه 
اإى اليمن والي�سار. رما ا�ستغرقت اج�لة دقائق، ولكني �سعرت كاأنها 
دهرا لأجدي فجاأة اأقف ويفك عن عيني الرباط لأرى نف�سي اأمام زنزانة 

كتب عليها رقم 7. فتح بابها واأدخلت فيها ومن ثم اأو�سد الباب. 
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كانت  اجديد.  عامي  متفح�سًا  ح�ي  األتفت  اأن  الطبيعي  من  كان 
الزنزانة عبارة عن غرفة م�ساحتها اأربعة اأمتار مربعة. بدون �سبابيك اأو 
اأثاث على الإطاق. ومعباأة برائحة الب�ل. ويت�سلل اإليها ن�ر خافت من 

م�سباح »فل�ر�سنت« معلق ي ال�سقف. 

اأخرى  مرة  الباب  فتح  بدا ي،  اأو هكذا  �ساعة،  ن�سف  بعد ح�اي 
كان  وما  واأخذ ماب�سي  كانت جديدة.  ن�م  بيجاما  احار�ش  و�سلمني 
اأخرى، بعد نح� ن�سف �ساعة، فتحت  معي: حقيبة يد و�ساعة. ومرة 
اأح�روا  وعندما  ماء.  فيه  واإناًء  الإ�سفنج  من  فرا�سا  لي�سلم�ي  الباب 

الطعام، اعتذرت عن قب�له. 

كانت ليلة ط�يلة، م اأذق فيها طعم الن�م. والأفكار والحتمالت 
تتطارد ي ذهني. 

ي ال�سباح قدم ي ال�ساي، ومرة اأخرى رف�ست �ربه، وذلك خ�فا 
من اأن يك�ن قد د�ش فيه خدر، اأو ما ي�سبه ذلك، وقدمت ي ماب�سي 
طلبهم  على  بناء  ات�سلت  كما  لتطمينها.  بعائلتي  الت�سال  مني  وطلب�ا 
بالدكت�ر �ساحب ذهب، ع�س� ال�فد امرافق ي للع�دة مقر عملهم دون 
بناية  العامة، وكانت  امخابرات  بناية  اإى  بعد ذلك  انتظاري. واقتدت 

»احياة« ي كرادة مرم، القريبة من الق�ر اجمه�ري. 

اخطة  اأم�ال  من  البناية  هذه  ا�سريت  اأنني  ال�سدف،  غرائب  ومن 
القت�سادية لتك�ن مقراً للمخابرات. وقد اأ�رفت وزارة التخطيط على 

تاأثيثها وتنظيمها. 

طاهر  بح�س�ر  التكريتي،  برزان  امخابرات  رئي�ش  مكتب  دخلت 
ت�فيق العاي، ع�س� القيادة القطرية ووزير ال�سناعة. 
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بادري برزان، بعد عبارات امجاملة الق�سرة، باأن لديه ب�سعة اأ�سئلة 
يريد مني اأن اأجيب عليها ج�ابا �ريحا وا�سحا. وكانت الأ�سئلة: 

– اأُذكر ما كنت تذكره ي جل�شاتك اخا�شة عن الو�شع ي العراق 
مقارنة  والر�شمين  احزبين  كفاءة  وعن  واح��زب  الدولة  واجاهات 

بكفاءتك؟ 
ام�شوؤولن  ال�شادة  اختيار  طريقة  حول  تذكره  كنت  ما  اأُذك��ر   –

ا�شتام ام�شوؤولية احزبية والر�شمية وكيفية خ�شوعها معاير طائفية ؟ 
ي البلد وعدم  التخطيط  �شوء  حول  به  تتحدث  كنت  عما  – تكلم 
درا�شة اجدوى ااقت�شادية للم�شاريع التي تنفذ ي البلد وعن عدم اخرة 
عند ام�شوؤولن ي اجانب ااقت�شادي والتخطيطي ي العراق، مو�شحا 

بذلك ااأ�شخا�س الذين تق�شدهم؟
وحدثت عن العموات التي توؤخذ نتيجة عدم الدقة  ذكرت  – لقد 

ي اإحالة ام�شاريع ال�شناعية.
اأربعة اأ�سئلة ت�سابه الأ�سئلة المتحانية ي امدار�ش الثان�ية. وهي اإن 
دلت على �سيء فاإما تدل على الأفق الثقاي والجتماعي من و�سعها. 

بحيث جاء ال�س�ؤال الرابع غر مكتمل.

اأربعة اأ�سئلة علي الإجابة عليها، »بدون ترك!«.

كان وا�سحًا باأن الذي يقف وراء تلك الأ�سئلة ورما �سياغتها، ه� 
طاهر ت�فيق العاي ع�س� القيادة القطرية ووزير ال�سناعة. ترى هل وجد 
اأن كنت قد �سك�ته ل�سدام قبل �سن�ات  فر�سته الآن لانتقام مني بعد 
لأنه تدخل ي ق�سية ترفيع امدير العام الذي اأ�رت اإليه ي ف�سل �سابق؟ 
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اأق�سى  اإى  جاما  كان  بل  كلماته...  ي  ومتزنا  هادئا  برزان  كان 
الذي  العاي.  ل� »الرفيق«  الفظ  والتعبر  ال�سائنة  الكلمة  تاركا  احدود، 
اآ�سيا  لغرب  القت�سادية  اللجنة  مقر  لنقل  �سعيت  قد  باأي  اأول  اأتهمني 
)الك�ا( التابعة لاأم امتحدة اإى بغداد مع علمي بان تلك ام�ؤ�س�سة هي 
مركز ج�س�ش اأمريكي! وما اأعلمته اأن الذي كان قد طلب جعل بغداد 
بالفار�ش  �سدام  و�سف  اإى  �سارع  ح�سن،  �سدام  ه�  للم�ؤ�س�سة  مقراً 

العربي امقدام وتغرت مامح وجهه. 
الأ�سئلة  على  مبا�را  ردا  مني  يريد  ل  باأنه  قائا  برزان  تدخل  وهنا 
وناولني ق�سا�سة ورق احت�ت على تلك الأ�سئلة... بل طلب مني اأن 

اأزوده بالرد مكت�بًا.
الغرفة  باجاه  الأ�سئلة. وهممت  امعتقل وي جيبي ورقة  اإى  عدت 
رقم 7 غر اأن احار�ش ا�سطحبني اإى غرفة اأخرى م�ؤثثة. وباتت امعاملة 
اأح�سن، حيث قدم ي طعاما مقب�ل و�سجائر كما زودت باأوراق وقلم 

لأعداد ردي على تلك الأ�سئلة. 
كتبت الرد ي �سفحة كاملة. وقد نفيت نفيا قاطعا ما قيل عني ي 
اإى رئي�ش اجمه�رية �سدام  الرد م�جها  تلك الجتماعات. وجعلت 

ح�سن. وخلدت اإى الن�م.
وم م�ش �ساعات حتى فتحت باب الغرفة ليطل علي �سخ�ش �رعان 
اأنا  ال�جه وقال: هل عرفتني دكت�ر؟  القامة، مكفهر  ما عرفته. ط�يل 
الآن.. واحمد  التخطيط.. ولكني  �سائقا ي وزارة  اأعمل  الذي كنت 
من  وال�طن  الث�رة  هنا.. مهمة حماية  اأخرى  مهام وظيفية  اأق�م  ه.. 

اخ�نة وامجرمن! 
�سد عيني بقطعة من قما�ش اأ�س�د وقادي م�سافة لي�ست بالق�سرة، بن 
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�سع�د وهب�ط، حتى اأدخلني اى غرفة. وبداأ التحقيق معي بدون فك 
الرباط عن عيني. 

كانت الأ�س�ات التي ت�سمع من الغرف امجاورة كافية لبث الرعب 
كان  اإن  اأدري  ول  التعذيب.  �رخات  اأ�سمع  كنت  فقد  النف�ش.  ي 
امق�س�د اأن اأ�سمعها لتخ�يفي وبث الرعب ي نف�سي؟ اأم اأن هناك من 

يعذب فعًا؟ 
قام ال�سخ�ش الذي يحقق معي بالتعريف برتبته الع�سكرية »مقدم« 
اأن  اأريد  وعليه  تعذيبك.  بعدم  الرئي�ش  ال�سيد  من  اأوامر  عندي  وقال: 

تعرف ب�ساأن الأ�سئلة التي طرحت عليك. واأخذ ي�ساألني.
– كيف كانت عاقتك بالرئي�ش خال ا�ستيزارك للتخطيط؟

– جيدة.

– من بعدك عن وزيرا للتخطيط؟

– عدنان احمداي.

– تق�سد امجرم عدنان 
– بطبيعة احال امجرم عدنان احمداي 

– كيف كان التخطيط القت�سادي ي الفرة التي كنت فيها وزيرا 

للتخطيط؟
– كان التخطيط جيدا.

الرئي�ش  حكمة  ولكن  »تخبيطا«..  تخطيطكم  كان  ك��ا..   –

الفار�ش العربي هي التي اأنقذت الباد من خالبكم اأنتم الذين در�ستم ي 
مدار�ش الإجليز والأمريكان.. األي�ش كذلك ؟ 
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– ل.. التخطيط كان جيداً.. وام�ؤمر القطري حزب البعث قد اأ�ساد 

بذلك ي مقرراته حينئذ.
– ل.. ل.. القيادة القطرية اآنذاك كانت قيادة عميلة اأمثال غام عبد 

نال�ا  كلهم  اأعدم�ا..  كلهم  عاي�ش..  وحمد  احمداي  وعدنان  اجليل 
جزاء خيانتهم.. األي�ش كذلك؟ 

ينتقد جهاز  ب�سكل عام  امحقق كان  اأخرى، ولكن  اأ�سئلة  وت�الت 
التخطيط واأعماله. 

غرفتي  اإى  بعدها  اقتدت  ال�ساعة.  عن  يقل  ل  ما  التحقيق  ا�ستمر 
ال�سابقة: الزنزانة رقم 7. و�سحبت مني امتيازات الغرفة ام�ؤثثة.

دخلت الزنزانة، واحار�ش يردد... �ستبقى هنا اإى اأن تتعفن وم�ت! 
وجاء ي�م الأربعاء 1979/10/24. كانت ال�ساعة تقارب اخام�سة 
نف�سه:  قدم  اأمني  م�س�ؤول  اأمامي  ووقف  الزنزانة  باب  فتحت  ع�را. 

العقيد م�س�ؤول امعتقل. وباأدب جم، واهتمام بالغ قال ي:
– اأرج� اأن تهيئ نف�سك مقابلة مهمة مع م�س�ؤول مهم. 

وطلب مني ارتداء ماب�سي وحلق ذقني. والطريف اإنه م يكن هناك 
اآلة قدمة ت�ستخدم ال�سفرات »اجيليت« القدمة. وم  اأداة حاقة �س�ى 
ال�ساب�ن  رغ�ة  من  �سيء  ومع  فاأخذتها  �سفرة.  ن�سف  على  اإل  يعروا 
ام�ستطاع  قدر  الرقي« حلقت وجهي  ب� »�ساب�ن  العراق  امعروف ي 
م�سببا له بع�ش اجروح. وعدت ثانية اإى الزنزانة التي ترك بابها مفت�حا. 
رئا�سة  مقر  اإى  مر�سيد�ش  �سيارة  اأقلتني  م�ساء،  الثامنة  ال�ساعة  ي 
وه�  بالأح�سان  ا�ستقبلني  حيث  برزان  مكتب  واأدخلت  امخابرات. 
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باأمر  اإنه  باأمر مني..  لي�ش  اأن اعتقالك  يا دكت�ر  اأن تعرف  اأريد  يق�ل: 
تذكر  األ  اإزاءك..  و�سع�ره  بالرئي�ش  عاقتك  تعرف  اأنت  الرئي�ش.. 
م�اقفه منك عندما كان نائبا لرئي�ش جل�ش قيادة الث�رة.. األ تذكر كيف 
ب�سبب  ال�سق�ط  على  اأو�سكت  كلما  العباية«..  لك  »يفر�ش  كان  اأنه 
ام�ساغبات �سدك وخا�سة ي الأيام الأخرة للبكر.. ولكن يا دكت�ر.. 
اأننا واثق�ن من الكام الذي قلته �سدنا ي اأب� ظبي.. غر اأن الرئي�ش اأمر 

بالإفراج عنك ون�سيان اما�سي. 

بن �سع�ر ال�رور بالنعتاق، وحاولة رد التهم، قلت: يا اأبا حمد.. 
اأنا ل�ست عميا ا�ستعماريا اأو خائنا، كما اتهمني طاهر العاي. وهنا قام 
برزان وقبلني. وقال اإن ال�قاحة وقلة الأدب التي �سدرت عن طاهر هي 
اأن تع�د  اأن ح�سبها علينا.. واأرج�  تعبر عن راأيه ال�سخ�سي.. واأرج� 
اإى اأب� ظبي واأنت ت�سعر بق�ة اأكر.. وتاأكد اأننا �سنبقى �سندا لك.. واإذا 
رغبت البقاء اإى الأحد القادم مكنني ترتيب م�عد لك مقابلة الرئي�ش. 

خرجت الكلمات من فمي ت�سبق تفكري تق�ل لبد من الع�دة اإى 
اأب� ظبي ل�ج�د اجتماع جل�ش الإدارة ال�سبت القادم. واإي كلي تقدير 

لل�سيد الرئي�ش. 

اأو�سلني برزان اإى باب ام�سعد، ومنه نقلت اإى امعتقل مرة اأخرى. 
امدير  اأخذ  امعتقل  وي  ترتيبا.  اأكر  ثان  مدخل  من  امرة  هذه  لكن 
وي  حقيبتي.  و�سلمني  وامجاملة.  امرح  من  ب�سيء  يحدثني  ام�س�ؤول 
ال�ساعة العا�رة والن�سف م�ساء غادرت امعتقل بال�سيارة اإى بيت عمي 
ال�سع�ر  مبتهجن. ولكن دون  واأقربائي مرحبن  اأهلي  حيث وجدت 
الي�م  اإذ قد يغر »اجماعة« راأيهم واأع�د معتقا ي  بالطمئنان ماما. 

التاي. لذلك قررت ق�ساء الليلة ي منزل اآخر.
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التاي، اخمي�ش 1979/10/25 غادرت بغداد على  الي�م  �سباح 
مدينة  على  بنظري  اأجلت  الطائرة  ومن  ظبي.  اأب�  اإى  العراقية  الطائرة 
بغداد، لآخر مرة، وقلبي مليء بامرارة والأم على بلد �سلمت مقدراته 

مجم�عة جاهلة. وتزداد جها وعنفا ي�ما بعد ي�م.

من كان امخر؟
من الأ�سئلة الأربع التي دونها برزان التكريتي على ق�سا�سة ال�رق 
وطلب مني الإجابة عليها، ي�ست�سف امرء باأن امخر ه� �سخ�ش يعرفني 

جيدا ويح�ر بع�ش جل�ساتي اخا�سة ي اأب� ظبي. 
يا ترى من ه� هذا ال�سخ�ش؟ هل ه� اأحد معاري اأو اأ�سدقائي ي 
اأب� ظبي؟ هل كان امخر اأحد الذين كنت التقيهم اجتماعيا اأو وظيفيا؟ 
اأو �سمعت  ه�اج�ش وت�ساوؤلت وا�ستعرا�ش لأ�سماء الذين عرفتهم 
عنهم اأو اعتقدت باأنهم من ذوي العاقة بامخابرات العراقية. مرت كل 
اأو  اأي �سخ�ش عراقي عرفته  ا�سم  اأعر على  اأن  الأ�سماء ي ذهني دون 
التقيته ي اأب� ظبي مكن اأن تنطبق عليه �سفة عميل للمخابرات العراقية. 

ا�ستبعدت من ذاكرتي اأ�سماء جميع العراقين. اإذن من ه� امخر؟ 
ل بد من اأن يك�ن �سخ�سًا يريد التخل�ش مني كرئي�ش ل�سندوق النقد 
اأثارها برزان؟ نعم.  التي  اأو �سخ�سًا حدثته فعًا عن ام�ا�سيع  العربي. 
هنالك �سخ�ش واحد كنت قد جاذبت معه اأطراف احديث عدة مرات 
لبع�ش  الطائفية  النظرة  العاي، ح�ل  ت�فيق  العراق، ح�ل طاهر  ح�ل 

اأفراد القيادة العراقية. 
لدولة  مثًا  ال�سندوق  اإدارة  جل�ش  ي  ع�س�ا  ال�سخ�ش  هذا  كان 
ام��س�عات  تلك  ح�ل  حدثته  عليا.  درا�سية  �سهادة  ويحمل  خليجية 
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اإى  اأو  امخابرات  اإى  الأحاديث  تلك  و�س�ل  احتمال  بعدم  معتقداً 
تنظيمات حزب البعث. 

يتب�اأ  كان  ال�سخ�ش  ذلك  اأن  اإى حقيقة  م�ستندا  اعتقادي  كان  لقد 
من�سبا رفيعا ي بلده قبل وخال مدة تعيينه مثا لدولته ي جل�ش اإدارة 
ال�سندوق ما حملني علي العتقاد باأن اأجهزة خابرات بلده قد تاأكدت 
من ولئه امطلق حك�مته وابتعاده عن اأي تنظيم حزبي قبل ام�افقة على 

تزكيته ل�ستام من�سب رفيع ي بلده. 
اأقنعت نف�سي باأن امخر ل بد اأن يك�ن �سخ�سا غر ذلك ؟ ولكن 

من ه�؟
ومرة ثانية ا�ستعر�ست عددا من الأ�سماء فلم اأجد اج�اب. عدت اإى 
اأوراقي. مرات ومرات علني  اأج�ل ي ذاكرتي واأفت�ش بن  اأب� ظبي، 

اأعر على اإ�سارة تدل على امخر الذي ت�سبب باعتقاي ي بغداد.
بعد م�سى اأ�سب�ع على ع�دتي ومبا�رتي وظيفتي كرئي�ش ل�سندوق 
نهايته  ي  يقف  طريق  اإى  تدلني  الإ�سارة  جاءتني  فجاأة  العربي،  النقد 

ذلك ال�سخ�ش.
اإ�سارة تق�ل اإنه ه� امخر. 

بداأت الإ�سارة عندما جاء مقابلتي م�ساعد رئي�ش ال�سندوق الدكت�ر 
حمد حم�د الإمام معية ام�ست�سار القان�ي الدكت�ر حمد لبيب �سقر. 

اأخري الإمام باأنه بعد مغادرتي اإى بغداد بي�م واحد ذهب اإليه اأحد 
اأع�ساء جل�ش الإدارة ليخره باأن �سفرتي اإى بغداد �ستط�ل وقد ل اأع�د. 
وعليه فاإن على الدكت�ر الإمام ا�ستام مهام رئي�ش ال�سندوق والدع�ة 

اإى اجتماع مجل�ش الإدارة حن تعين رئي�ش جديد لل�سندوق! 
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احد  اإى  �ستط�ل  بغداد  اإى  �سفرتي  باأن  ال�سخ�ش  كيف عرف هذا 
باأنني  اأخره  الذي  من  لل�سندوق؟  جديد  رئي�ش  تعين  ي�ستدعي  الذي 

�س�ف لن اأع�د؟ ت�ساوؤلت كثرة واأ�سئلة عديدة. 
هل انقلب هذا ال�سخ�ش اإى خر يعمل ل�سالح امخابرات العراقية بالرغم 
ال�ليات  وي  �س�رية  ي  البعث  حزب  تنظيمات  مع  ال�سابقة  عاقته  من 

امتحدة الأمريكية، تلك العاقة التي اأباح بها ي ي منا�سبات عديدة. 
ومرت الأيام والأ�سابيع... والأ�سهر... واأنا اأحاول دح�ش ال�سك�ك 
من خيلتي ح�ل عاقة هذا ال�سخ�ش بامخابرات العراقية. ثم جاء �سهر 
�سبتمر )اأيل�ل( 1980. كنت ي زيارة ر�سمية لت�ن�ش ح�س�ر اجتماع 
ح�ر  العربي.  النقد  �سندوق  ومنها  العربية  امنظمات  لبع�ش  م�سرك 
الجتماع وزراء امالية العرب ومنهم وزير امالية العراقي ثامر رزوقي. 
بتفا�سيل  واأخرته  جانبا  به  انفردت  مرحة.  وروح  جذابة  �سخ�سية 
اعتقاي ي بغداد واأ�سئلة برزان، م�ستهدفا من وراء ذلك معرفة امخر. 

ابت�سم ثامر وقال:
– األ تعرف من ه� الذي كتب عنك التقارير؟

– كا يا ثامر.. اأرج� اإخباري با�سمه.. هل ه� زميل ي؟ هل ه� 

عراقي من امت�اجدين ي اأب� ظبي؟
اأنا  ومنهم  العراقية  بال�سلطات  ات�سل  الذي  اإن  ج�اد...  يا  كا   –

ك�زير للمالية ه� اأحد اأع�ساء جل�ش اإدارة ال�سندوق. لقد اأخرنا باأنك 
من�رف لأعمالك اخا�سة.. واأنك تنتقد ال�سلطة العراقية ي جل�ساتك 
اخا�سة.. واإنك.. وانك �سيعي ماأت ال�سندوق بعنا�ر عراقية معادية 

للحكم العراقي. 
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م اأ�سدق ما �سمعت. كيف مكن اأن يتح�ل مثل دولة خليجية اإى 
خر حلي يعمل ل�سالح امخابرات العراقية!

– ل يا ثامر.. اأنا ل اأ�سدق هذا الكام.. قلته وبكل جدية.

ومرة اأخرى ابت�سم ثامر، واعتذر لرتباطه م�عد �سابق.
م�عد  حيث  )ني�سان(  اأبريل  ي  وبالتحديد   1982 عام  جاء  ثم 
عقد  العربي.  النقد  �سندوق  حافظي  مجل�ش  ال�سن�ي  الجتماع 
اآخر  هذا  كان  الك�يت.  مدينة  ي  ال�سهر  هذا  من   27 ي�م  الجتماع 
ال�سن�ات  مدة  لنتهاء  نظراً  لل�سندوق  اأح�ره كرئي�ش  �سن�ي  اجتماع 

اخم�ش التي عينت فيها على راأ�ش تلك امنظمة. 
ح�ر الجتماع ثامر رزوقي ب�سفته الر�سمية ك�زير للمالية مندوبا 
عن العراق. ومرة اأخرى انفردت به جانبا. وت�ساءلت عن امخر املهم 
اإحدى  ي   7 رقم  الزنزانة  ي  الق�سرة  ا�ست�سافتي  ي  �سببا  كان  الذي 

معتقات بغداد ال�رية.
وعاقته  ال�سخ�ش  هذا  عن  قيل  ما  اأ�سدق  ل  اأنني  لثامر  قلت 
بامخابرات العراقية اأو ببع�ش تنظيمات البعث، اأو ببع�ش اأع�ساء القيادة 

الق�مية للحزب من غر العراقين.
ومرة اأخرى.. ابت�سم ثامر.. وربت على كتفي وان�رف.

ومع كل الدلئل التي قدمها ثامر واأ�سار بها اإى �سخ�ش معن، بقيت 
غر مقتنع كليا باأنه ه� امخر. بل ذهبت ظن�ي اإى اأن رزوقي يحاول 
الت�سر على امخر احقيقي عن طريق ت�جيه اأ�سابع ال�سك والتهام اإى 
التي  امتقدمة  العنا�ر احزبية  اأخرى خا�سة واأن رزوقي كان من  جهة 
ال�رية،  احزبية  التقارير  محرري  اأو  احزب  باأ�رار  تب�ح  اأن  مكن  ل 
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وبالأخ�ش التقارير التي من �ساأنها قطع الأرزاق اأحيانا اأو قطع الرقاب 
اأحيانا كثرة. 

وتركت ال�سندوق. 
وي عام 1991 التقيت ب�سخ�ش اأعرفه منذ اأيام الدرا�سة ي بغداد: 
كاظم م�سلم. كان معاونا لرئي�ش امخابرات العراقية منذ 1969.وكان 
يرافقنا ي جميع الزيارات الر�سمية خارج العراق. وبعد تركه ال�ظيفة 
ي منت�سف الت�سعينات ان�رف اإى العمل التجاري. لقد جاء اعتقاي ي 
الفرة التي كان فيها يت�ى من�سبه بجهاز امخابرات. وكان على علم تام 

بتفا�سيل حادث العتقال وال�سخ�ش الذي ت�سبب فيه.
�سبق  التي  امعل�مات  ودقة  �سحة  م�سلم  ي  اأكد  اللقاء  ذلك  ي 
للمخر  اأن  وقال  ذلك  من  اأكر  ذهب  بل  بها.  الب�ح  رزوق��ي  لثامر 
اأو�سل  العاقة  تلك  البعث. وعن طريق  الق�مية حزب  بالقيادة  عاقة 
للمخابرات �سل�سلة من التقارير عن حركاتك وت�رفاتك واأق�الك ي 
اأب� ظبي. لقد كان هذا امخر ن�سطا ي التحرك  جل�ساتك اخا�سة ي 
ا�ستطاع  حتى  والعراقية،  منها  اخليجية  ام�ست�يات،  كل  على  �سدك 
ح�ل  العراقية  القيادة  لدى  ال�سك�ك  وزرع  ال�سندوق  من  اإزاحتك 

اجاهاتك ال�سيا�سية. وقد وعدي بتزويدي بن�سخ من تلك التقارير.
وبقيت اأنتظر... وطال النتظار. وفجاأة مات كاظم م�سلم اإثر ن�بة 
قلبية حادة. ولكن بعد اأن ح�ل �سك�كي حيال ذلك ال�سخ�ش اإى يقن 

را�سخ.
ماحظة: لأ�سباب قان�نية ل اأريد ذكر ا�سم هذا ال�سخ�ش.





-317-

الف�شل الع�شرون
�شدام ي�شيطر على جميع مرافق الدولة

حتاج اخط�ات التي اأدت ي نهاية امطاف اإى �سيطرة �سدام ح�سن 
على مرافق الدولة �سيطرة مطلقة اإى التاأمل ي طريقة اتخاذها، ومن ثم 
امتابعة  من  �سياق  واأخرى، ي  الربط بن كل خط�ة  واإحكام  تطبيقها 

والر�سد الدقيق والتح�سب لكل الحتمالت وامفاجئات.
التي  امتعددة  للكيانات  �سامل  خطط  ر�سم  اإى  �سدام  عمد  لقد 
البنيان  زعزعة  بذلك  1968م�ستهدفًا  عام  منذ  تدريجيا،  اأن�سئت 
�سخ�سيًا،  بيده  جميعها  ال�ساحيات  وح�ر  العراقية،  للدولة  الإداري 
�س�اء خال م�س�ؤوليته كنائب لرئي�ش جل�ش قيادة الث�رة، اأو حن ت�سلمه 
ام�اقع الأوى ي الدولة رئي�سًا للجمه�رية ورئي�سًا لل�زراء وقائدَا عامًا 
للق�ات ام�سلحة، وي احزب اأمينا عامًا للقيادة القطرية حزب البعث.

امكاتب اا�شت�شارية

هيكل الدولة وجل�س قيادة الثورة
كانت اخط�ة الأوى هي ت�سكيل امكاتب ال�ست�سارية ي نطاق ما 
اأقل  مرور  فبعد  الث�رة.  قيادة  جل�ش  للباد:  �سلطة  باأعلى  يعرف  بات 
من ثاثة اأ�سهر على النقاب، بداأ امجل�ش باإ�سدار قرارات تن�ش على 
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القرارات مهام هذه  تتناول تلك  اأن  له دون  ا�ست�سارية  تك�ين مكاتب 
تاأ�سي�سه  م  مكتب  واأول  الأخرى.  الدولة  باأجهزة  وعاقاتها  امكاتب 
ه� »مكتب العاقات العامة« برئا�سة �سعدون �ساكر، حيث ح�ل هذا 
مرتبطا  امكتب  هذا  كان  العامة.  امخابرات  اإدارة  اإى  بعدئذ  امكتب 
ب�سدام ح�سن مبا�رة، وم يكن اأحد منا يعرف اأع�ساءه وطبيعة عمله. 
اأن مهمته هي تط�ير عاقات احزب باجماهر لتطمينها  بل كنا نظن 
متخ�س�سة  م�ؤ�س�سات  عادة  تت�لها  التي  العامة(  )العاقات  من خال 
ي دول العام امتح�ر. وم يخطر ببال اأحد، ي ذلك ال�قت، باأن هذا 
امكتب اإما ه� اللبنة الأوى ي بناء امخابرات العراقية ليق�م مهام حماية 
النظام وليتط�ر بعدئذ اإى حماية �سدام �سخ�سيًا، وه� ي ذلك امتداد 
جهاز »حنن« الذي كان �سدام ي�رف عليه قبل الث�رة، وكانت مهمته 

ت�سفية العنا�ر امناوئة للحزب. 

وي 5 اأكت�بر )ت�رين الأول( 1968، قرر جل�ش قيادة الث�رة [1]
مكتب  القت�سادية،  ال�س�ؤون  مكتب  هي  اأخرى  مكاتب  اأربعة  اإن�ساء 
العربية.  ال�س�ؤون  ال�سمال، ومكتب  �س�ؤون  القان�نية، مكتب  ال�س�ؤون 
ب�ظائفهم  يحتفظ�ن  امكاتب  اأع�ساء  اأن  مفاده  ما  القرار  جاء  وقد 
الأ�سلية ويعترون منتدبن للعمل ي امكاتب امذك�رة اإ�سافة اإى اأعمال 

وظائفهم الأ�سلية. 

وجاءت ع�س�ية امكاتب على النح� التاي:

ااقت�شادية: ال�شوؤون  	•مكتب 
الدكت�ر ج�اد ها�سم )وزير التخطيط(

الدكت�ر عبد الرحمن منيف )�سع�دي اجن�سية(
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الدكت�ر فخري قدوري )وزير القت�ساد(

ه�سام ال�نداوي )رئي�ش ام�ؤ�س�سة العامة للتجارة(

الدكت�ر عاء الراوي )مدر�ش ي كلية القت�ساد(

الدكت�ر عزت م�سطفى )وزير ال�سحة(

الدكت�ر حافظ التكمجي )م�ظف ي البنك امركزي(

الدكت�ر م�ل�د كامل عبد )مدر�ش ي كلية الزراعة( [2]

القانونية: ال�شوؤون  	•مكتب 
�سام عبد النعمان

عا�س�ر جابر العاي

�سلطان ال�ساوي [3]

ال�شمال:  [4] �شوؤون  	•مكتب 
العميد �سعدون غيدان )ع�س� جل�ش قيادة الث�رة(

الدكت�ر حمد ام�ساط [5]

ح�سن ال�ساي

اأحمد اأمن )وكيل وزارة الداخلية(

عبد اه �سل�م ال�سامرائي )وزير الثقافة والإعام(

امقدم الركن اأكرم الدباغ
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العربية: ال�شوؤون  	•مكتب 
عبد الكرم ال�سيخلي )وزير اخارجية(

حامد اجب�ري )وزير الدولة(
ح�سن العامري )ع�س� قيادة فرع ي حزب البعث(

ح�سن حم�د )فل�سطيني، �ساحب �سيدلية(
وتغير  ال�ست�سارية  امكاتب  اإن�ساء  ي  الث�رة  قيادة  جل�ش  وا�ستمر 
من  ن�ساط  لكل  ا�ست�ساريًا  مكتبا  ا�ستحدث  بحيث  منها  القائم  ع�س�ية 
ال�زارات. و�سمت تلك امكاتب  الدولة واحزب ما ي ذلك  اأن�سطة 
ي ع�س�يتها ك�ادر متقدمة من احزب اأو فنين غر حزبين من اأ�سدقاء 

�سدام. 
وبداأت امكاتب ت��سع مهامها واأ�سبحت لها ميزانيات مالية مرتبطة 
ميزانية امجل�ش، كما اأ�سبحت لها �سكرتارية وم�ظف�ن. وبالرغم من 
ارتباط امكاتب مجل�ش قيادة الث�رة )ر�سميا( اإل اأن �سدام ح�سن كان 
منها  ويطلب  ال���زارات،  طلبات  اإليها  يحيل  لها.  الفعلي  الرئي�ش  ه� 
الدرا�سات، ويتعلم اآلية عمل الدولة. كما اأ�سبحت امكاتب خر و�سيلة 
اإ�سدارها من امجل�ش  التي يريد  الق�انن والقرارات  بيد �سدام لتمرير 
نف�سه،  ال�قت  وي  امكاتب.  قبل  من  مدرو�سة  مقرحات  باعتبارها 
لعبت امكاتب دورا مهما ي التن�سيق فيما بينها ل� »ت�سفية« مقرحات 

عديدة لبع�ش ال�زراء. 
ومنذ عام 1971، اأ�سبح مكتب ال�س�ؤون القت�سادية مكتبا متفرغا 
كما  القت�ساد.  وزارة  من  اإعفائه  بعد  قدوري  فخري  الدكت�ر  يراأ�سه 

اأ�سبحت ع�س�اً متفرغا فيه بعد اإعفائي من من�سب وزير التخطيط.
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الث�رة،  قيادة  مجل�ش  ا�ست�سارية  كانت  امكتب  مهمة  اأن  �سحيح، 
ولكن ي ال�اقع، ح�ل من مهمته ال�ست�سارية اإى مهمة الهيمنة واإعطاء 
�سدام  اإى  القت�سادية  البلد  ل�س�ؤون  النهائية  )الت��سية(  اأو  الن�سيحة 

مبا�رة. 
القت�سادية  البلد  �س�ؤون  اأن  ف�سيئا،  �سيئا  يعرف�ن،  ال�زراء  واأ�سبح 

مرتبطة ما ي��سي به امكتب القت�سادي. 
اأع�ساء  نحن  لدينا  خلق  كما  كثرة.  ح�سا�سيات  الأمر  هذا  وخلق 
ياأخذ  امكتب �سع�را بالأهمية وال�سلطة، لقربنا من �سدام، الذي كان 

دوما ما ن��سي به. 
وكذلك كان الأمر بالن�سبة مكتب ال�س�ؤون القان�نية، فقد اأ�سبح هذا 
امكتب ف�ق وزارة العدل ودي�ان التدوين القان�ي. ل ي�سدر قان�ن اأو 

نظام اإل بعد اأن مر بهذا امكتب. 
بالبكر  يرتبط  الزلط كان  الفتاح  امكتب عبد  رئي�ش  اأن  يذكر،  وما 
ولي�ش ب�سدام، ويرفع تقاريره وت��سياته للبكر مبا�رة. وم يكن �سدام 
يرتاح كثرا اإى الزلط. لذلك اأجرى تغيرا ي ع�س�ية امكتب وعن فيه 

من يثق بهم، ومنهم الدكت�ر �سعد عل��ش والدكت�ر اإ�سماعيل مرزا. 
بل  �سدام.  اأول�يات  جدول  ي  تكن  م  القان�نية  ال�س�ؤون  اأن  غر 
ام�سائل  الق�مي هي  النفط والأمن  ال�س�ؤون القت�سادية و�س�ؤون  كانت 
واتفاقياته  النفط  ل�س�ؤون  دائرة خا�سة  اأن�ساأ  فقد  ولهذا  بها.  يهتم  التي 
النفط  ل�س�ؤون  امتابعة  »جنة  �سميت  الكرى،  وم�ساريعه  وت�س�يقه 
وتنفيذ التفاقيات« التي تراأ�سها �سدام �سخ�سيًا وعهد ب�سكرتاريتها اإى 
اإعدامه  الذي ا�سطلع مهامها حتى  »�سديقه احميم« عدنان احمداي 

عام 1979.
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ومكن الق�ل هنا باأن جل�ش قيادة الث�رة، و�سدام ح�سن بالذات غرا 
كثراً من مفاهيم واأ�س�ش اإدارة الدولة باإحداث هذه امكاتب. فمكتب 
امالية  بال�سيا�سة  امتعلقة  امهمة  ام�سائل  اإليه  حال  القت�سادية،  ال�س�ؤون 
امخت�سة  ال�زارات  �ساحيات  من  الكثر  بذلك  منتزعا  والقت�سادية، 

ك�زارتي امالية وال�سناعة والبنك امركزي. 
وانتزع مكتب ال�س�ؤون القان�نية من وزارة العدل ودي�ان التدوين 

القان�ي اأغلب �ساحياتهما.
وانتزعت جنة امتابعة من وزارة النفط و�ركة النفط ال�طنية، معظم 

�ساحياتهما ي اإنتاج وت�س�يق النفط وام�ساريع النفطية الكرى. 
ل  نفط  »الزراعة  بان  ولقناعته  بالزراعة،  البكر  لهتمام  ونظرا 
ين�سب«، كما كان يق�ل دائما، وتر�سية لعزت الدوري الذي ماثله ي 
رئا�سته  واأ�سندت  الأعلى«  الزراعي  »امجل�ش  ا�ستحدث  فقد  الهتمام 

للدوري، ليت�ى �س�ؤون التخطيط ور�سم ال�سيا�سة الزراعية وتنفيذها. 
وهكذا – م يحل عام 1979، اإل وكنا اأمام اأجهزة اإدارية جديدة 
اأما  مبا�رة.  ح�سن  ب�سدام  منها  امهم  يرتبط  ف�قية  اأجهزة  للدولة. 
الأجهزة الأخرى التي م يكن لها مثل ذلك الرتباط امبا�ر، فاأن اأحد 

اأع�سائها كان يخر �سدام بتفا�سيل تقاريرها وت��سياتها. 
لقد ح�لت مكاتب جل�ش قيادة الث�رة اإى اأدوات فعالة ي ا�ستخدام 
اأ�ساليب العمل ال�ري حل اأ�ساليب الإدارة العلمية. واأدت ي النهاية اإى 
التحتي  البنيان  وتهدم  الر�سمي،  الروت�ك�ل  وزعزعة  الدولة،  ابتاع 
للت�سل�سل ال�ظيفي وم يعد ال�زراء من غر اأع�ساء تلك امجال�ش وامكاتب 
يعلم�ن ما يجري ي الدولة اأو من يكتب�ن ي �س�ؤون وزاراتهم. وم يعد 

مجل�ش ال�زراء وج�د فعلي بعد اأن ت�قفت اجتماعاته الدورية. 
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واإى جانب هذه الركيبة الف�قية، كانت للحزب مكاتب م�ازية اأهمها: 
امكتب امهني الذي كانت حال اإليه �راً جميع الر�سيحات ل�ظائف الدولة 
امهمة للنظر ي من يقرحه ال�زراء من اأ�سخا�ش ل�سغل ال�ظائف العليا اأو 

منحهم الرفيعات ال�سن�ية امن�س��ش عليها ي ق�انن اخدمة واماك. 
ب�سدور  ليفاجئ  �سخ�سا  ال�زير  ير�سح  اأن  يحدث  كان  ما  وكثراً 
على  وما  به.  ي�سمع  م  اآخر  �سخ�ش  بتعين  يق�سي  جمه�ري  مر�س�م 
واإذا  قطعية.  القيادة  قرارات  لأن  م�س�ش  على  ي�سكت  اأن  اإل  ال�زير 
من  بعدئذ  ي�سمع  فاأنه  واعر�ش  مر�سحه  ال�زير  م�سك  وان  حدث 

تلفزي�ن بغداد قرارا باإعفائه من من�سبه ال�زاري!
ب��س�ح  ترينا  وامجال�ش  امكاتب  تركيبة  على  فاح�سة  نظرة  اإن 
الأ�سل�ب الذي اتبعه �سدام ح�سن ي الهيمنة �سيئا ف�سيئا على اأجهزة 

الدولة. فقد ارتبطت به الأجهزة التالية:
– جل�ش التخطيط 

– امخابرات العامة
– جل�ش الأمن الق�مي

– جنة امتابعة ل�س�ؤون النفط وتنفيذ التفاقيات

– مكتب ال�س�ؤون القت�سادية

– امكتب الع�سكري [6]
– جنة الطاقة الذرية

– مكتب الثقافة والأعام

– م�ؤ�س�سة البحث العلمي

– اللجنة العليا ل�س�ؤون ال�سمال
اأما اأحمد ح�سن البكر، فلم ترتبط به �س�ى امكاتب التالية:
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– امجل�ش الزراعي الأعلى
– مكتب ال�س�ؤون القان�نية

– الهيئة العليا للعمل ال�سعبي
وكنتيجة لهذا الأمر، فقد �ساعت اأ�س�ش التمييز بن ال�سلطة الت�ريعية 
منذ  ا�ستقاليتها  فقدت  فقد  الق�سائية  ال�سلطة  اأما  التنفيذية.  وال�سلطة 
اإدارة  ي  دور  العراق  محاكم  يعد  وم  لانقاب،  الأوى  الأ�سابيع 
الق�ساء وت�سير اأم�ر ام�اطنن العتيادية، حيث اأ�سبحت حكمة الث�رة 
وامحاكم اخا�سة التي ل تلتزم بقان�ن حدد ولي�ش للم�اطن امحال عليها 
حق ا�ستئناف الأحكام اأو العرا�ش، تنظر ي اأغلب الق�سايا، واأ�سبح 
القان�نية  امقدرة  ال�لء احزبي، ولي�ش على  منعقدا على  تعين احكام 
العادلة. اأما حكام التحقيق واإجراءات التحقيق وقان�ن اأ�س�ل امحاكم 
اجنائية وامحاكم امدنية. فلم تعد تطبق نظرا لا�ستثناءات العديدة التي 

اأحدثها جل�ش قيادة الث�رة بقراراته امتعاقبة. 
لقد اأ�سبح ال�ستثناء ه� القاعدة والقاعدة هي ال�ستثناء.

قانون امكاتب اا�شت�شارية
�سكلت امكاتب ال�ست�سارية وفقًا لقرارات متعاقبة اأ�سدرها جل�ش 
مرور  وبعد  �س�ؤونها.  ينظم  قان�ن  هنالك  يك�ن  اأن  دون  الث�رة  قيادة 
عدة اأ�سهر على تاأ�سي�ش تلك امكاتب، انتبه امجل�ش اإى �رورة وج�د 
�سدر  وهكذا،  �ساحياتها.  على  وين�ش  امجال�ش  لتلك  يحدد  قان�ن 
ال�ر  اأمانة  مكتب  بقان�ن  و�سمي   ،1968 ل�سنة   191 رقم  القان�ن 
اجريدة  ي  القان�ن  ن�ر  الث�رة.  قيادة  مجل�ش  ال�ست�سارية  وامكاتب 
ون�ش   ،1968/12/30 ي   1973 العدد  العراقية  )ال�قائع  الر�سمية 

على ت�سكيل امكاتب التالية:
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اأ – مكتب اأمانة ال�ر 
ب – مكتب �س�ؤون ال�سمال
ج� – مكتب ال�س�ؤون العربية

د – مكتب ال�س�ؤون القت�سادية
ه� – امكتب ال�ست�ساري القان�ي

و – مكتب العاقات العامة
ز – امكتب ال�سيا�سي

وامكتب  العامة  العاقات  مكتب  ال�ر،  اأمانة  مكتب  وبا�ستثناء 
الق�ل  �س�ى  الأخرى  امكاتب  مهام  على  القان�ن  ين�ش  م  ال�سيا�سي، 
اأو غر متفرغ ي�ساعده عدد من  يراأ�سه م�ظف متفرغ  باأن كل مكتب 
ام�ست�سارين امتفرغن، اأو بالإ�سافة اإى اأعمالهم، لإبداء الراأي وام�س�رة 
مجل�ش قيادة الث�رة، واإعداد الدرا�سات والأبحاث التي يراها �رورية، 
اأو ما يعهده اإليه امجل�ش من اأعمال. اأما مكتب اأمانة ال�ر فه� امكتب 
امرتبط مبا�رة مجل�ش قيادة الث�رة لتنظيم جدول اأعمال امجل�ش ما ي 

ذلك تنظيم وتن�سيق وتقدم جميع امرا�سات التي ترد اإى امجل�ش. 
�سفيق  العقيد  من  كل  ال�ر  اأمانة  مكتب  رئا�سة  على  تعاقب  وقد 
الدراجي الذي عن بعدئذ �سفرا للعراق ي امملكة العربية ال�سع�دية، 
طارق  العقيد  عن  ثم  القلبية.  بال�سكتة  ت�ي  العراق  اإى  ع�دته  وبعد 
حمد العبد اه الذين عن بعدئذ وزيرا لل�سناعة ثم وجد مقت�ل، حيث 
قيل ي حينه باأنه انتحر لإ�سابته مر�ش الكاآبة. ثم ت�سلم حي عبد اح�سن 
ام�سهدي ع�س� القيادة القطرية وع�س� جل�ش قيادة الث�رة من�سب اأمن 
�ر امجل�ش ولكن تعيينه م يدم ط�يا، حيث اأعفي من جميع منا�سبه 

ونفذ فيه حكم الإعدام ي اأغ�سط�ش )اآب( 1979. 
امنعم  عبد  احميم خالد  تعين �سديقه  اإى  �سارع �سدام ح�سن  ثم 
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نقله وزيراً  قبل  الث�رة،  قيادة  اأمن �ر جل�ش  اجنابي ي من�سب  ر�سيد 
اجتماع  ح�س�ره  خال  القلبية  بال�سكتة  اجنابي  مات  ثم  للزراعة. 

منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( ي روما. 
اأما مكتب العاقات العامة فقد ن�ش القان�ن على واجباته باخت�سار: 
الث�رة  قيادة  جل�ش  بن  العامة  ال�س�ؤون  بتنظيم  يق�م  الذي  امكتب 

واجهات ال�طنية والأجنبية، وما يعهد اإليه امجل�ش من اأعمال. 
جهاز  الأوى  الن�اة  كان  امكتب  هذا  فاإن  �سابقا،  ذكرت  وكما 
امخابرات الذي تعاقب على اإدارته �سعدون �ساكر ثم برزان التكريتي ثم 
ه�سام �سباح الفخري، ثم الدكت�ر فا�سل الراك، ثم جنة ثاثية برئا�سة 

عدي �سدام ح�سن. 
وقد ظل امكتب ال�سيا�سي لغزا حراً، وم يك�سف الكثر عن اأهدافه 
احقيقية، حيث حدد القان�ن مهمته بجملة مبهمة: اإبداء الراأي وام�س�رة 
اأ�سماء  ظلت  كما  والدولية!  والعربية  الداخلية  ال�سيا�سية  الق�سايا  ي 
معروفة وواجباته  الداخلية غر  فمهماته  الأ�رار.  من  �راً  فيه  العاملن 

العربية غر معلنة ون�ساطاته الدولية غر ظاهرة. 
قليلة عن  اأية تفا�سيل مهما كانت  لل�ق�ف على  وحاولت جهدي 
امرتبط  ال�ري  امكتب  اأنه  قيل ي حينه  اأفلح.  فلم  اللغز،  امكتب  هذا 
ب�سدام دون غره. مهمة العاملن فيه هي اختاق »اح�ادث ام�ؤ�سفة« 
التي يتعر�ش لها هذا القيادي اأو ذاك ال�زير. لكنني �سخ�سيًا، ل اأعتقد 
اأنها  يكفي  قان�ي،  ن�ش  اإى  حتاج  ل  ال�رية«  »امنظمة  لأن  بذلك، 

ت�ستطيع �سحق القان�ن دون اأن م�سها القان�ن اأو يد العدالة.

القيادة القطرية وجل�س قيادة الثورة
دور  اأي  للحزب  القطرية  للقيادة  يكن  م   ،1968 )م�ز(  ي�لي�  قبل 
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اأذاعها قادة  التي  البيانات  اإليها ي  الر�سمي، وم ي�ر  معلن على ام�ست�ى 
ال�سلطة. وي ي�م 18 ي�لي� )م�ز(،  النقاب الذين هيمن�ا على مقاليد 
اأعلن ر�سميا باأن ال�سلطة العليا ي الباد هي جل�ش الث�رة، وان اأع�ساءه هم:

– اأحمد ح�سن البكر
– �سالح مهدي عما�ش

– حردان عبد الغفار التكريتي

– عبد الرزاق النايف

– اإبراهيم الداوود
– حماد �سهاب

– �سعدون غيدان
وهكذا جاء ت�سكيل امجل�ش من العنا�ر الع�سكرية فقط، وم ي�سم 
من القيادة البعثية �س�ى البكر وعما�ش. اأما حردان فكان ع�س�اً ب�سيطا 

ي احزب. 
وبعد ت�سفية النايف والداوود اأعيد ت�سكيل جل�ش قيادة الث�رة على 

النح� التاي:
– اأحمد ح�سن البكر

– �سالح مهدي عما�ش

– حردان عبد الغفار التكريتي

– �سعدون غيدان
– طه اجزراوي

– �سدام ح�سن

– عزت م�سطفى

– �ساح عمر العلي
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اأما القيادة القطرية للحزب، عند حدوث النقاب، فكانت م�ؤلفة 
وذلك  »م�سافن«  واأع�ساء  منتخبن،  اأع�ساء  الأع�ساء.  من  ن�عن  من 

على النح� التاي:
 اأحمد ح�سن البكر التكريتي

 �سالح مهدي عما�ش
 �سدام ح�سن التكريتي

 �ساح عمر العلي التكريتي
 عبد اه �سل�م ال�سامرائي

 عبد اخالق ال�سامرائي
 عبد الكرم ال�سيخلي

 طه اجزراوي
 عزت م�سطفى العاي )ع�س� م�ساف(

 �سفيق الكماي )ع�س� م�ساف(
بعد ذلك بفرة ق�سرة، جرت »انتخابات« جديدة للقيادة القطرية 
»انتخب« م�جبها اأع�ساء اآخرون للقيادة، واأ�سيف�ا اإى القائمة ال�سابقة 

وهم:
 عزت اإبراهيم الدوري

 مرت�سى �سعيد عبد الباقي احديثي
 �سمر عبد العزيز النجم

 نعيم حداد
 عبد ال�هاب عبد الكرم 

وا�ستنادا اإى د�ست�ر حزب البعث، فاإن القيادة القطرية تنتخب مرة 
كل �سنتن. غر اأن الظروف ال�ستثنائية التي رافقت العمل احزبي قبل 
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النقاب، وظروف النقاب ذاته، ولأ�سباب م اأقف على حقيقتها، 
وقد  احزب.  لد�ست�ر  طبقا  منتظم  ب�سكل  جر  م  »النتخابات«  فاأن 
تباين عدد اأع�ساء القيادة القطرية خال الفرة 1968 و1977. فبعد 
اأن كان العدد 17 ع�س�ا، تقل�ش اإى 13 عام 1975 اما ب�سبب طرد 
بع�ش الأع�ساء، اأو ب�سبب تعيينهم ي وظائف دبل�ما�سية خارج العراق. 
اإى 21 ع�س�ا،  الأع�ساء  زيد عدد  الثاي( 1977،  )كان�ن  يناير  وي 
كما م مديد مدة الع�س�ية اإى خم�ش �سن�ات، مرر اأن الزيادة تتطلبها 
�رورات الإ�راف على خطة التنمية الق�مية لل�سن�ات 76 – 1980، 

وحمل م�س�ؤولية تنفيذها. 
ي هذا ال�قت، تك�نت القيادة القطرية من:

1 – اأحمد ح�سن البكر – اأمن ال�ر )تكريتي – �سني(
2 – �سدام ح�سن امجيد نائب اأمن ال�ر )تكريتي – �سني(

3 – عزت اإبراهيم الدوري )�سني( 
4 – طه يا�سن رم�سان اجزراوي )يزيدي(

5 – نعيم حداد )�سيعي(
6 – تايه عبد الكرم العاي )عل�ي(
7 – حمد حج�ب الدوري )�سني(

8 – عدنان ح�سن احمداي )�سيعي(
9 – غام عبد اجليل )�سيعي(

10 – طاهر ت�فيق العاي )�سني(
11 – ح�سن علي العامري )�سيعي(

12 – عبد الفتاح اليا�سن )تكريتي – �سني(
13 – �سعدون �ساكر )�سني(

14 – جعفر قا�سم حم�دي العاي )�سني(
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15 – عبد اه فا�سل ال�سامرائي )�سني(
16 – طارق حنا عزيز )م�سيحي(

17 – عدنان خراه طلفاح )تكريتي – �سني(
18 – حكمت اإبراهيم مزبان العزاوي )�سني(

19 – حمد عاي�ش )�سني(
20 – عزت م�سطفى العاي )�سني(

21 – فليح ح�سن اجا�سم )�سيعي(

تنظيمات  ف�جئت  النتخابات،  تلك  على  �سهرين  م�سي  وبعد 
ي  والق�مية  القطرية  للقيادتن  م�سرك  اجتماع  بعقد  اح��زب 
قررتا  القيادتن  باأن  يق�ل  مقت�سب  بيان  اأعقبه   ،1977/3/22
اجا�سم  ح�سن  وفليح  ال�سحة(  )وزير  العاي  م�سطفى  عزت  اإعفاء 
وذلك  احزب  من  وطردهما  منا�سبهما  جميع  من  ال�سناعة(  )وزير 
»جبنهما وتخاذلهما وعدم القيام ب�اجباتهما(. وقد جاء هذا الطرد 
امتهمن ي مظاهرة  ببع�ش  الإعدام  اإنزال عق�بة  امتناعهما عن  بعد 

النجف ي فراير )�سباط( 1977. 

وانزوى عزت م�سطفى ي بيته ل يخرج منه ول يقابل فيه اأحدا. 
ومات اجا�سم ي حادث �سيارة!

وت�الت »النتخابات« مرات اأخرى. وخرج من خرج من القيادة 
ب�سبب  اأو  ام�ستمر،  لغيابه  اأو  الكافية.  الأ�س�ات  على  ح�س�له  لعدم 
ب�سبب  احزبية،  ب�اجباته  قيامه  لعدم  اأو  امزمن.  مر�سه  اأو  اإعدامه، 
ان�سغاله ي ح�س�ر �سباقات اخيل )الراي�ز( اأو ل�س�ء اأخاقه لأنه حر�ش 
مع  �سحفية  مقابلة  لإجراء  بغداد  تزور  كانت  جميلة  اأجنبية  ب�سحافية 

القائد الفذ!
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الد�شتور العراقي وجل�س قيادة الثورة
قراره  الث�رة  قيادة  اأ�سدر جل�ش  ي�لي� )م�ز( 1970،  بتاريخ 16 
 1970 من  الفرة  وخال  ام�ؤقت«.  »الد�ست�ر  واأ�سماه   792 امرقم 
حتى نهاية 1977 اأجرى امجل�ش �سل�سلة من التعديات على الد�ست�ر 
اأ�سيفت  حيث   ،1974/2/11 ي   247 رقم  القرار  منها  ام�ؤقت 
م�جبه الفقرة )ج( اإى امادة الثامنة لتن�ش على متع امنطقة التي غالبية 
امجل�ش  اأ�سدر  عام 1977  الذاتي. وي  باحكم  الأكراد  من  �سكانها 
قراره امرقم 987 لي�سيف م�جبه فقرتن جديدتن اى امادة 37 ح�ل 

ع�س�ية امجل�ش. 
م�ؤ�س�سات  ي  ام�ؤقت  الد�ست�ر  من   [7] الرابع  الباب  يبحث 
قيادة  جل�ش  هي:  ام�ؤ�س�سات  تلك  اأن  على  وين�ش  العراقية  اجمه�رية 

الث�رة، امجل�ش ال�طني، رئي�ش اجمه�رية، الق�ساء. 
وبالرغم من هذا التق�سيم، فاأن ام�ؤ�س�سة ام�سماة مجل�ش قيادة الث�رة، 
وتلك ام�سماة برئي�ش اجمه�رية هي م�ؤ�س�سة واحدة لأن رئي�ش جل�ش 

قيادة الث�رة ه� رئي�ش اجمه�رية وه� رئي�ش ال�زراء ي ال�قت ذاته.
ونظرا للدور الكبر الذي تلعبه وت�سطلع به ام�ؤ�س�سة ام�سماة مجل�ش 
قيادة الث�رة، اأجد من امفيد اإيراد الن�س��ش الكاملة لتك�ينها كما وردت 

ي الد�ست�ر ي ملحق م�ستقل.
وكما يت�سح من هذا الباب، فان جل�ش قيادة الث�رة يلعب دوراً كبراً 
ي ادارة �س�ؤون العراق من جهة، وي حديد م�سائر العراقين من جهة 

اأخرى.
فامجل�ش ه� كل �سىء.
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ه� ال�سلطة العليا.
ه� م�رع الق�انن، بل ه� القان�ن.

اأو  مناق�ستها  �سبيل  ل  قطعية  امجل�ش  ق��رارات  ذلك،  كل  وف�ق 
العرا�ش عليها.

ولكن مكن الغاوؤها باإ�سارة من الرئي�ش.
فان  ام�ؤقت،  الد�ست�ر  من  الرابع  الباب  ن�س��ش  من  يت�سح  وكما 
اأع�ساء القيادة القطرية حزب البعث هم اأع�ساء ي جل�ش قيادة الث�رة، 
اأع�سائه واى ن�اب رئي�ش  وان امجل�ش ه� امخ�ل بت�جيه التهام اى 

اجمه�رية وكذلك ال�زراء وحاكمتهم.
وبخاف ما ه� متعارف عليه ي الدول ذات الأنظمة الرمانية، فان 
اجتماعات جل�ش قيادة الث�رة ومداولته تعتر من الأم�ر امغلفة بال�رية 

امطلقة واف�ساوؤها يقع حت طائلة ام�ساءلة والعقاب.
ومار�ش جل�ش قيادة الث�رة بالأغلبية الب�سيطة لعدد اأع�سائه، �ساحيات 
ال�سلح،  وعقد  الهدنة  قب�ل  اأو  احرب  واإع��ان  العامة  كالتعبئة  خطرة 
اأ�سافة اى ذلك،  الدولية.  امعاهدات والتفاقيات  ام�سادقة على  وكذلك 

فان للمجل�ش حق تخ�يل الكثر من �ساحياته اى رئي�سه اأو اى نائبه.
ل  امجل�ش  با�سم  ال�سادرة  القرارات  من  كثراً  باأن  الق�ل  ومكن 
تعر�ش فعًا على امجل�ش. بل ان رئي�ش اجمه�رية كان ي�سدرها ب�سفته 

رئي�سًا له دون حاجة لدرا�ستها اأو مناق�ستها! 

1974: بداية القب�شة احديدية 
�سيئا  نف�ذه،  ب�سط  من  ح�سن  �سدام  مكن  كيف  �سابقا  بينت  لقد 
ف�سيئا، على جميع مرافق الدولة واإم�ساكه بخي�ط ال�سيا�سة القت�سادية 
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والنفطية، منذ اأن تخل�ش من �سالح مهدي عما�ش لي�رف بنف�سه على 
خط�ات تاأميم النفط عام 1972، ثم م�ست ب�سعة اأ�سهر. 

وجاء عام 1974. واإذا مفاتيح ال�سيا�سة النفطية بيد �سدام ي�ساعده 
ي ذلك عدنان ح�سن احمداي. مفاتيح مقاولت ام�ساريع ال�سناعية 
ذلك  ي  ي�ساعده  التخطيط،  مجل�ش  رئي�سا  ب�سفته  �سدام  بيد  الكبرة 
جهاز وزارة التخطيط واجهاز امركزي لاإح�ساء. اأدوات العمل ال�ري 
وامخابرات حت اإ�راف �سدام ي�ساعده ي ذلك �سعدون �ساكر وبرزان 
التكريتي. ولكي تزداد قب�سة �سدام على كل مرافق احياة وت�سخر جه�د 
كل النا�ش واأفكارهم خدمته من خال تنظيمات حزب البعث، ف�جئ 
العراقي�ن بقرار جل�ش قيادة الث�رة امرقم 1083 ي ي�م الأحد ام�افق 
6 اأكت�بر )ت�رين الأول( 1974 الذي جعل التقرير ال�سيا�سي للم�ؤمر 
القطري الثامن حزب البعث قان�نا [8] يق�د ال�سلطة والدولة، ومنهاجا 

ودليل عمل جميع اأجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ومدار�سها وجامعاتها. 
وبتعبر اآخر م يعد لل�زارة الئتافية التي �سكلت عام 1972 و�سمت 
اأي  الأخرى  والكردية  الق�مية  والأحزاب  ال�سي�عي  احزب  من  اأع�ساء 
دور فعلي ي اإدارة دفة احكم اإل اإذا ان�ساع ال�زراء غر البعثين وارت�س�ا 

لأنف�سهم الإمان مقررات ام�ؤمر القطري الثامن للحزب. 
وم م�ش على �سدور قان�ن احزب القائد �س�ى �سهر واحد، واإذا 
بتعديل وزاري كبر دخل ال�زارة وفقا له من ه� م�ال ل�سدام ح�سن، 

واأبعد منها من ي�سك ي ولئهم امطلق له. 

راأي ااإدارة ااأمريكية ي الت�شكيل
ي 2 يناير )كان�ن الثاي( 1997، ن�رت وزارة اخارجية الأمريكية 

وثيقة م�ؤرخة ي 30 ن�فمر )ت�رين الثاي( 1974.
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الأمريكية  ام�سالح  رعاية  �سعبة  من  �ري  تقرير  عن  عبارة  وال�ثيقة 
ي بغداد اإى وزير اخارجية الأمريكي تت�سمن حليا لأ�سباب التعديل 

ال�زاري الذي جرى ي�م 11 ن�فمر )ت�رين الثاي( 1974.
وقد يك�ن مفيداً ترجمة ال�ثيقة وتلخي�سها كما يلي:

 PR 131130 :رقم ال�ثيقة
 NOV./30/1974 :تاريخ ال�ثيقة

البعث  ا�ستام  منذ  العراق  تعديل وزاري ي  واأكر  اأهم  ام��س�ع: 
ال�سلطة عام 1968. 

اأكر واأهم تغير  الثاي( 1974 حدث  ي ي�م 11 ن�فمر )ت�رين 
�سدام  اأن  اإى  الأولية  وحلياتنا  تقديراتنا  وت�سر  العراق.  ي  وزاري 
ح�سن كان وراء هذا التغير الهام من اأجل ب�سط وتق�ية �سيطرته على 
م�ؤ�س�سات الدولة وذلك عن طريق تعين جم�عة من البعثين ام�الن له 
واإبعاد من ي�سك ب�لئه امطلق. اأن هذا التغير ال�زاري دليل وا�سح على 
احكم  م�ساركته ي  لأية جهة  ال�سماح  البعث ي عدم  ت�سميم حزب 
الق�مين  حركة  ال�سي�عي،  احزب  اجهة  كانت  �س�اء  ال�سلطة،  وي 

العرب، اأو اأية حركة اأو جم�عة تقدمية. 
اأع�ساء ال�زارة اجديدة  باأن  اإننا ي الإدارة الأمريكية على ثقة تامة 
اأعلى كفاءة ومقدرة من اأع�ساء ال�زارة ال�سابقة. ف�زير اخارجية اجديد 
ه� الدكت�ر �سعدون حمادي )وزير النفط �سابقا( التكن�قراط، امتخرج 

من اجامعات الأمريكية. 
اأننا نعتر التغير ال�زاري الذي اأجرى ي�م 11 ن�فمر )ت�رين الثاي( 
ودليا  النحياز  عدم  ل�سيا�سة  وا�ستمرارا  ال�سيا�سي  لا�ستقرار  ب�سراً 
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اإدارة  ي  وعملية  واقعية  �سيا�سة  انتهاج  ي  ح�سن  �سدام  اأهمية  على 
دفة احكم. اأن اأهم ما يلفت النظر ي هذا التغير ال�ا�سع زرع ام�الن 
ل�سدام ح�سن ي منا�سب الدولة الرئي�سية لدعم مركزه كنائب لرئي�ش 
اأحمد  اأما  البعث،  حزب  العام  لل�سكرتر  ونائب  الث�رة  قيادة  جل�ش 
ح�سن البكر رئي�ش اجمه�رية فلم يك�سب �سيئا من هذا التغير بالرغم 

من احتفاظه من�سب وزير الدفاع. 

عزت  الدكت�ر  احتفظ  البارزين،  الث�رة  قيادة  جل�ش  اأع�ساء  ومن 
م�سطفى من�سبه ك�زير لل�سحة واأ�سند اإى طه اجزراوي من�سب وزير 
التخطيط بال�كالة اإ�سافة اإى من�سبه ك�زير لل�سناعة. اأما عزت الدوري 
فقد اأ�سبح وزيرا للداخلية بدل من وزارة الإ�ساح الزراعي، وم اإبعاد 
الفريق �سعدون غيدان من وزارة الداخلية اإى وزارة ام�ا�سات، وبهذا 
مكن �سدام من التخل�ش من اآخر ع�سكري باإعطائه وزارة اأقل م�ست�ى 

من وزارة الداخلية. 

هي  البعث  حزب  القطرية  القيادة  فاأن  اأعاه  ذكرناه  ما  اإى  اإ�سافة 
الأخرى حققت مكا�سب ملح�ظة ي هذا التغير. فقد ا�ستلم خم�سة 
القيادة  انتخابهم ي  على  اأع�ساء م م�ش  ب�سمنهم  القيادة،  من  اأع�ساء 
نعيم حداد  هم:  الأع�ساء  ه�ؤلء  وزارية.  منا�سب  اأ�سهر،  ب�سعة  �س�ى 
)وزير ال�سباب(، تايه عبد الكرم )وزير النفط(، حمد حج�ب الدوري 
)وزير الربية(، غام عبد اجليل )وزير التعليم العاي والبحث العلمي(، 
الثقافة  اإليه من�سب وزير  اأ�سند  اأما طارق عزيز )الع�س� الحتياط( فقد 

والأعام. 

ولبد اأن ن�ؤكد باأن اأع�ساء القيادة اخم�سة امذك�رين اأعاه يدين�ن 
بال�لء ل�سدام ح�سن ويتمتع�ن بخرات اإدارية وا�سعة. 



-336-

مثل التغير ال�زاري اجديد خ�سارة ملح�ظة لغر البعثين. فبالن�سبة 
اإى الأكراد اأعفي ال�زير ه�سام عقراوي من من�سبه ونقل وزير الأ�سغال 
اأ�سبح عدد ال�زراء الأكراد  البلديات وبهذا  اإى وزارة  اإح�سان �سرزاد 
�سيئا  التغير  من  ال�سي�عي  احزب  يك�سب  وم  من خم�سة،  بدل  اأربعة 
اأما   .[9] اأبعاد  اأو  اإ�سافة  دون  ال���زارة  ي  مثلن  بثاثة  حتفظا  وبقي 
الق�مي�ن فقد كان ن�سيبهم من اخ�سارة اأكر من غرهم. فقد خف�ست 
امرتبة ال�زارية لثنن هما ه�سام ال�ساوي الذي اأ�سبح وزيرا للدولة بعد 
اأن كان وزيرا للتعليم العاي، والدكت�ر اأحمد عبد ال�ستار اج�اري [10] 
وزير  اأما  للربية.  وزيرا  كان  اأن  بعد  للدولة  وزيرا  كذلك  عن  الذي 
التخطيط ج�اد ها�سم فقد اأعفي من من�سبه بالرغم من ك�نه من ال�سيعة 

البارزين �سمن ال�سلطة احاكمة. 
اإ�سناد  اجديدة  ال�زارية  الركيبة  ي  الأخرى  امهمة  التعيينات  ومن 
من�سب وزير اخارجية للدكت�ر �سعدون حمادي بدل من وزارة النفط 
اأمريكا ويعتر  اأكمل ال�سيد حمادي درا�سته ي  التي كان ي�سغلها. لقد 
من اأبرز التكن�قراط العراقين وله خرة دولية وا�سعة اكت�سبها من خال 
اأن  اما�سية. وبالرغم من  ال�ست  ال�سن�ات  النفط خال  عمله ي حقل 
�سعدون حمادي �سيك�ن منفذا لل�سيا�سة العراقية ولي�ش خططا لها فاأن 
فتقت�ر خرته  الكرم  تايه عبد  اأما  للغرب.  يعتر عامة م�سجعة  تعيينه 
اقت�سار دوره على  نت�قع  لذلك  الزراعة  ال�س�ؤون احزبية و�س�ؤون  على 
مار�سة التحدث با�سم م�ؤ�س�سة �سدام ح�سن امعروفة بهيئة امتابعة التي 

تخت�ش بر�سم ال�سيا�سة النفطية. 
الآن  الرئي�سية هي  ال�زارات  باأن جميع  التاأكيد  من  بد  وختاما، ل 
التغير ال�زاري  البعثين ام�الن ل�سدام ح�سن وعليه يجب اعتبار  بيد 
اجديد مثابة تاحم وما�سك �سلطة البعث وانتقال حقيقي لل�سلطة اإى 
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لبناء  التنمية  اأمر �سي�ساعد على الإ�راع ي جه�د  جل�ش ال�زراء، وه� 
حزب  ل�سيطرة  ا�ستمراراً  ال�زاري  التغير  يعتر  لذلك  اإ�سافة  العراق. 

البعث امبا�رة والق�ية على جميع ال�س�ؤون الر�سمية. 
الأكراد  ال���زراء  عدد  وتقلي�ش  الق�مين  ال���زراء  من  التخل�ش  اإن 
وعدم اإ�سناد اأي من�سب وزاري ل�سي�عين اآخرين بالرغم من م�ساهمة 
جميع تلك الق�ى ي اجبهة ال�طنية، اإما ه� الدليل القاطع على ت�سميم 
حزب البعث لانفراد بال�سلطة وامحافظة على نقاوتها الأيدي�ل�جية. 

واأخرا، نحن نعتقد باأن احزب ال�سي�عي العراقي ومن وراءه الحاد 
ال�س�فيتي �سيعيدان النظر ي م�اقفهما من ال�سلطة العراقية بعد اأن كان 
الحاد ال�س�فيتي مار�ش ال�سغط على احك�مة العراقية لكي ت��سع من 
م�ساركة كافة الق�ى ال�سعبية والتقدمية ي احكم. واأكر من ذلك فاإن 
الحاد ال�س�فيتي وجهات اأخرى �ستف�ر تعين �سعدون حمادي اإ�سارة 

لأمريكا واإر�ساء لها.

امخابرات ااأمريكية وجل�س قيادة الثورة
عندما ا�ستلم حزب البعث ال�سلطة ي فراير )�سباط( 1963، قيل باأنه 
جاء اإى احكم بقطار اأمريكي. وي 18 ن�فمر )ت�رين الثاي( 1963، 
على  ع��ارف  ال�سام  عبد  و�سيطر  اح��زب  من  امتطرف  اجناح  اأبعد 
احكم وتخل�ش من البعث. بتعبر اآخر �سقط حكم حزب البعث. ومع 
ذلك، ا�ستمرت الأقاويل والكتابات متهمة قيادة البعث اآنذاك بالعمالة 
لاأمريكان. ثم جاء 17 و30 ي�لي� )م�ز( 1968، وظهر اأحمد ح�سن 
حاما  ح�سن  �سدام  وقف  وخلفه  بغداد،  تلفزي�ن  �سا�سة  على  البكر 
واأبعاده  النايف  الرزاق  عبد  ال�زراء  رئي�ش  من  التخل�ش  ليعلن  ر�سا�سة، 

خارج العراق، اإكمال ل�سيطرة البعث على مقاليد احكم. 
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الإ�ساعات والأقاويل ن�ساطها  ا�ستعادت  ي�لي� )م�ز(  ومع 30 من 
ي  يقف  الأمريكي  القطار  وعاد  ال�سيا�سية،  الأح��داث  م�رح  على 
امحطة الرئي�سية ي بغداد حاما ي عرباته عنا�ر قيل اأنها ي القيادة 
القطرية حزب البعث، اأو لها خط ات�سال مبا�ر مع جل�ش قيادة الث�رة 
لتنقل الر�سائل وامعل�مات من واإى م�س�ؤول اأمريكي كبر امرتبة يقبع ي 
مكان منزو ي �سعبة رعاية ام�سالح الأمريكية ي بغداد، مهمته ال�حيدة 

التن�سيق بن اأطراف امعادلة العراقية الأمريكية. 
لي�ست لدي وثائق تدعم تلك الأقاويل والإ�ساعات، غر اأن اأحداثا 
متعاقبة، وتذاكر �سفر متناثرة ي حطات وق�ف القطار الأمريكي ت�سر 
اإى وج�د حلقة اأو حلقات ات�سال اأمريكية اأعانت البعث العراقي منذ 
ام�سالح  على  لزمن ط�يل حفاظا  اإعانته  ت�ستمر ي  وقد  عام 1963، 

الأمريكية ي امنطقة العربية.
اأجد  علني  م�ؤخرا  ن�رت  التي  الأمريكية  ال�ثائق  ي  كثرا  بحثت 
�سيئا عن ات�سالت خفية اأ�سيع عن وج�دها بن حكام العراق احالين 
والإدارة الأمريكية فلم اأعر على الكثر. غر اأن وثيقة واحدة ا�سرعت 
انتباهي لأنها ت�سر اإى وج�د »م�سدر م�ث�ق به« داخل القيادة العراقية 
�ري  تقرير  هي  ال�ثيقة  هذه  الأمريكية.  الإدارة  مع  مبا�ر  ات�سال  له 
الدين  اإعدام رجل  اإ�ساعة  اأبريل )ني�سان( 1980 ح�ل  م�ؤرخ ي 24 

امعروف اأية اه حمد باقر ال�سدر و�سقيقته اآمنة ال�سدر. 
اأهمية هذا التقرير ل تكمن ي ك�نه يبحث ي ما كان يدور ي بغداد 
اآنذاك من اإ�ساعات ح�ل تنفيذ حكم الإعدام بال�سيد ال�سدر و�سقيقته، 
معل�مات  م�سدر  اإى  لاإ�سارة  التقرير  تكرار  ي  تكمن  الأهمية  واإما 
ال�سلطات الأمريكية واعتمادها على �سخ�ش ي القيادة العراقية اأو وثيق 

ال�سلة مع �سلطة اتخاذ القرار. 
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ونظرا لأهمية هذه ال�ثيقة اأورد اأدناه ترجمة حرفية لها.
PR241 254 Z :الرقم

التاريخ: 24/4/1980
من: �سعبة رعاية ام�سالح الأمريكية – بغداد 

اإى: وزارة اخارجية – وا�سنطن 
ن�سخة منه للمعل�مات اإى ال�سفارات الأمريكية ي اأب� ظبي، عمان، 
كابل،  جدة،  الدوحة،  الظهران،  دم�سق،  القاهرة،  بروت،  امنامة، 

الك�يت، لندن، م�سقط. 
1 – ام��س�ع: ق�سية اآية اه باقر ال�سدر- �سهادات مت�ساربة. 

2 – لزالت ال�سائعات امحرة وامت�ساربة ح�ل م�سر الإمام ال�سيعي 
التقرير عن  اإنهاء  لقد كنا على و�سك  ال�سدر م�ستمرة.  اه  اآية 
احك�مة  تقدم  اأن  امنطقي  من غر  باأنه  فيه  نق�ل  الق�سية  هذه 
الذين هم من  العراق  �سكان  الغالبية من  ا�ستفزاز  العراقية على 
لأن  ذلك  ال�سدر،  كال�سيد  مرم�قة  �سخ�سية  باإعدامها  ال�سيعة 

احك�مة العراقية �س�ف ل تك�سب �سيئا من هذا العمل. 
وما اأن انتهينا من الت��سل اإى هذا التحليل امنطقي حتى و�سلتنا 
اأخبار م�ؤكدة ت�سر اإى تنفيذ حكم الإعدام بال�سيد باقر ال�سدر 

بعد حاكمة �رية. 
تنفيذ  الت�رع ي  اأ�سباب  تعزو  لنا  اأعطيت  التي  التف�سرات  اأن 
حكم الإعدام اإى اعتقاد احك�مة العراقية باأن باقر ال�سدر ميتا 

ه� اأقل خطرا من بقائه حيا ي مدينة النجف، اأو ي امنفى.
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3 – ما ذكر اأعاه هي الإ�ساعات التي تدور ي بغداد. غر اأننا قد 
اأخرنا مبا�رة من م�سدرنا ام�ث�ق ذي الت�سالت امبا�رة باأن 
احك�مة العراقية قد حكمت فعًا على باقر ال�سدر بالإعدام اإل 
اأن احكم م ينفذ بعد. ويذهب م�سدرنا ام�ث�ق به اإى التاأكيد 
حدث  فان  النب�ش.  ج�ش  ه�  الإعدام  حكم  تنفيذ  اإ�ساعة  باأن 
عندئذ  احك�مة  تق�م  العراق  ي  ال�سيعة  لدى  وتذمر  ململ 
باإظهار ال�سيد ال�سدر على �سا�سة التلفزي�ن تكذيبا لل�سائعات. 
اإما اإذا م حدث �سائعات تنفيذ حكم الإعدام �س�ى ردود فعل 
الإعدام  فاإن حكم  اإيران  قبل حكام  من  اأو  العراق  ب�سيطة ي 

�سينفذ �را وبدون �سجة اإعامية.
4 – ي�ؤكد م�سدرنا امعتمد باأن �سلطات الأمن وامخابرات على ثقة 
تامة باأن ال�سطرابات التي قامت ي النجف وكرباء وبغداد 
امناطق  وال�سكينة  الهدوء  ي�س�د  نهائيا، حيث  عليها  ق�سي  قد 
العراقية على  القيادة  ال�سيعية. كما ي�ؤكد م�سدرنا امعتمد عزم 

الق�ساء بكل �راوة وعنف �سديد على اأي ن�ساط معاد. 
5 – اإننا ن�اجه امع�سلة التي عرفت بها بغداد، اإذ لي�ش هناك و�سيلة 
اأم ميتا، خا�سة واأن  ال�سدر حيا  باقر  اإذا كان  مبا�رة معرفة ما 
حزب البعث العربي ال�سراكي يتعمد اإثارة ق�سة اإعدامه فعليا. 
امجتمع الدبل�ما�سي ي بغداد يعتقد باأن حكم الإعدام قد نفذ 
فعًا، اإل اأن م�سدرنا ام�ث�ق به وامعتمد من قبلنا يق�سم اليمن 
قيادة  وي  الث�رة  قيادة  جل�ش  ي  بارزين  اأع�ساء  باأن  وي�ؤكد 
حزب البعث العربي ال�سراكي ومكاتبه امتخ�س�سة ينف�ن نفيا 

قاطعا اإ�ساعات تنفيذ حكم الإعدام بال�سيد ال�سدر.
6 – اأن ام�س�ؤولن العراقين ي�ؤمن�ن بال�اقع العملي. وما م ي�سكل 
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فاإنه ل ي�جد �سبب �روري  ال�سدر خطرا مبا�را عليهم  باقر 
للق�ساء عليه. اإن م�ته قد ي�ؤدي اإى اإ�سعال نار ث�رة كبرة ف�سل 

اخميني حتى الآن ي اإثارتها واإ�سعالها. 
فاإن  ال�سدر،  باقر  ق�سية  تدبر  العراقية  ال�سلطة  اأ�ساءت  اإذا  اأما   – 7
النتيجة قد تك�ن لها ع�اقب وخيمة على نظام �سدام والدول 

امجاورة. 

التوقيع اإدوارد بيك
Edward L. Peck
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و�سفرا للعراق ي باري�ش، فيينا، لندن ووا�سنطن. وي ي�م 1991/1/15، اأي 
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للت�ساور،  بغداد  اإى  للع�دة  العراقية  احك�مة  ا�ستدعته  بي�من  اخليج  قبل حرب 
لكنه م يرجع وقدم طلبا باإحالته على التقاعد، وجاأ اإى كندا.

ال�سن�ات  الع�سكري ي  امكتب  على  ام�رف  امقدم عدنان خراه ه�  [6] – كان 

التقرير  الث�رة، وكان �سدام م�رفا غر مبا�ر. وي هذا ال�سدد يق�ل  الأوى من 
)حزيران(  ي�ني�  ي  عقد  الذي  البعث  حزب  التا�سع  القطري  للم�ؤمر  امركزي 
1982 ما يلي: وبالرغم اأن الرفيق �سدام ح�سن ابتعد لظروف واأ�سباب خا�سة 
عن الإ�راف امبا�ر على الق�ات ام�سلحة والتدريب الع�سكري احزبي عدا فرة 
ق�سرة ي امراحل الأوى من الث�رة، فاإنه كان، ومن خال م�قعه ي القيادة، وي 
الدولة، وباأ�ساليب حزبية و�سب�رة، وي كثر من الأحيان �سعبة جداً، ومعقدة، 
ال�اعي  اللتزام  اإطار  ي  ام�سلحة  الق�ات  تط�ير  عملية  ويرعى  وي�سجع  يلح 
وال�سارم للث�رة وقيادة احزب احازمة للق�ات ام�سلحة. وه� الذي قاد ا�سراتيجية 

الت�سنيع الع�سكري وال�طني وتابع تنفيذها. 
اأنظر ي ذلك التقرير امركزي للم�ؤمر القطري التا�سع – ي�ني� )حزيران( 1982 

�ش 37

[7] – الباب الرابع

م�ؤ�س�سات اجمه�رية العراقية
الف�سل الأول

جل�ش قيادة الث�رة
امادة ال�سابعة والثاث�ن –

اأخذ على عاتقة ي  الذي  الدولة  العليا ي  الهيئة  الث�رة ه�  قيادة  اأ – جل�ش   
العامة  ال�سعبية  الإرادة  حقيق  م�س�ؤولية   1968 م�ز  �سهر  من  ع�ر  ال�سابع 

بانتزاع ال�سلطة من النظام الرجعي الفردي الفا�سد واإعادتها اإى ال�سعب. 
ب – يعتر اأع�ساء القيادة القطرية حزب البعث العربي ال�سراكي، اأع�ساء ي 

جل�ش قيادة الث�رة. 
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ج� – يحدد اأع�ساء جل�ش قيادة الث�رة ب� 22 ع�س�ا.
امادة الثامنة والثاث�ن – مار�ش جل�ش قيادة الث�رة باأغلبية ثلثي اأع�سائه ال�ساحيات 

الآتية:
اأ – انتخاب رئي�ش له من بن اأع�سائه ي�سمى رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة ويك�ن 

حكما رئي�سا للجمه�رية. 
اأع�سائه ي�سمى نائب رئي�ش جل�ش قيادة  ب – انتخاب نائب للرئي�ش من بن 
حالة  ال�سابقة ي  الفقرة  امحددة ي  ب�سفاته  الرئي�ش حكما  يحل حل  الث�رة 
غيابه ر�سميا اأو ي حالة تعذر اأو ا�ستحالة مار�سة اخت�سا�ساته الد�ست�رية لأي 

�سبب م�روع. 
ج� – البت ي ا�ستقالة الرئي�ش اأو نائبه اأو اأحد اأع�ساء امجل�ش.

د – اإعفاء اأي من اأع�سائه من ع�س�ية امجل�ش.
ه� – اتهام وحاكمة اأع�ساء جل�ش قيادة الث�رة ون�اب رئي�ش اجمه�رية وال�زراء. 
اأمام  الث�رة ونائبة والأع�ساء  قيادة  التا�سعة والثاث�ن – ي�ؤدي رئي�ش جل�ش  امادة 

امجل�ش اليمن التالية. 
واألتزم  اجمه�ري  النظام  على  اأحافظ  اأن  العظيم وب�ري ومعتقدي  باه  »اأق�سم 
بد�ست�ره وق�انينه واأن اأرعى م�سالح ال�سعب واأ�سهر على ا�ستقال الباد و�سامتها 
ووحدة اأرا�سيها واأن اأعمل بكل تفان واإخا�ش لتحقيق اأهداف الأمة العربية ي 

ال�حدة واحرية وال�سراكية. 
الث�رة ونائبه والأع�ساء بح�سانة تامة  امادة الأربع�ن – يتمتع رئي�ش جل�ش قيادة 

ول يج�ز اتخاذ اأي اإجراء بحق اأي منهم اإل باإذن م�سبق من امجل�ش. 
امادة احادية والأربع�ن –

اأ – يجتمع جل�ش قيادة الث�رة بدع�ة من رئي�سه اأو نائبة اأو ثلث اأع�سائه، وتنعقد 
الجتماعات برئا�سة الرئي�ش اأو نائبه وبح�س�ر اأكرية الأع�ساء.

حت  يقع  واإف�ساوؤها  �رية،  الث�رة  قيادة  جل�ش  ومداولت  اجتماعات  ب – 
مقررات  وتبليغ  ون�ر  اإعان  ويتم  امجل�ش.  اأمام  الد�ست�رية  ام�ساءلة  طائلة 

امجل�ش بالطرق امبينة ي هذا الد�ست�ر.
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ج� – تقر الق�انن والقرارات ي امجل�ش باأغلبية عدد اأع�سائه ما خا احالت 
التي ن�ش بها الد�ست�ر على خاف ذلك. 

امادة الثانية والأربع�ن – مار�ش جل�ش قيادة الث�رة ال�ساحيات التالية. 
اأ – اإ�سدار الق�انن والقرارات التي لها ق�ة القان�ن. 

الق�انن  اأحكام  تطبيق  ت�ستلزمه �رورات  ما  القرارات ي كل  ب – اإ�سدار 
النافذة.

اأع�سائه  عدد  باأغلبية  الث�رة  قيادة  جل�ش  مار�ش  والأربع�ن –  الثالثة  ام��ادة 
ال�ساحيات التالية: 

اأ – اإقرار �س�ؤون وزارة الدفاع والأمن العام وو�سع الق�انن واتخاذ القرارات 
ي كل ما يتعلق بهما من ناحية التنظيم والخت�سا�سات. 

اأو كليا واإعان احرب وقب�ل الهدنة وعقد  التعبئة العامة جزئيا  ب – اإعان 
ال�سلح. 

ام�ستقلة  واميزانيات  للدولة  العامة  اميزانية  م�روع  على  ام�سادقة  ج� – 
وال�ستثمارية ئاملحقة بها، واعتماد اح�سابات اختامية. 

د – ام�سادقة على امعاهدات والتفاقيات الدولية. 
م�ظفيه  وتعين  م�ازنته  وتقرير  ماكاته  وحديد  الداخلي  نظامه  و�سع  ه� – 

وحديد مكافاآت وخ�س�سات الرئي�ش ونائبه واأع�سائه وم�ظفيه. 
امحكمة  ت�سكيل  حيث  من  اأع�سائه  محاكمة  امتعلقة  الق�اعد  و�سع  و – 

والإجراءات ال�اجب اإتباعها فيها. 
عدا  الد�ست�ر  هذا  ي  امبينة  اخت�سا�ساته  بع�ش  نائبه  اأو  رئي�سه  تخ�يل  ز – 

الخت�سا�سات الت�ريعية. 
امادة الرابعة والأربع�ن – يت�ى رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة:

اأ – رئا�سة اجتماعات امجل�ش ومثيله واإدارة جل�ساته والأمر بال�رف فيه.
ي  ون�رها  امجل�ش  عن  ال�سادرة  والقرارات  الق�انن  جميع  ت�قيع  ب – 

اجريدة الر�سمية. 



-345-

ج� – مراقبة اأعمال ال�زارات وام�ؤ�س�سات ي الدولة ودع�ة ال�زراء للتداول 
الث�رة  قيادة  جل�ش  واطاع  القت�ساء  عند  وا�ستج�ابهم  وزاراتهم  �س�ؤون  ي 

على ذلك. 
امادة اخام�سة والأربع�ن – يك�ن كل من رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة ونائبه واأع�سائه 
م�س�ؤول اأمام امجل�ش عن خرق الد�ست�ر اأو عن احنث م�جبات اليمن الد�ست�رية 

اأو عن اأي عمل اأو ت�رف يراه امجل�ش خا ب�رف ام�س�ؤولية التي مار�سها.

[8] – جاء ن�ش قرار جل�ش قيادة الث�رة ام�سار اإليه اأعاه كما يلي:

قرار رقم 1083
با�سم ال�سعب

جل�ش قيادة الث�رة
ا�ستنادا اإى اأحكام الفقرة )اأ( من امادة الثانية والأربعن من الد�ست�ر ام�ؤقت قرر 
جل�ش قيادة الث�رة بجل�سته امنعقدة بتاريخ 1974/10/6 اإ�سدار القان�ن الآتي:

قان�ن
احزب القائد

رقم 142 ل�سنة 1974
امادة الأوى – تتخذ ال�زارات وكافة دوائر الدولة وم�ؤ�س�ساتها وهيئاتها واأجهزتها 
من التقرير ال�سيا�سي للم�ؤمر القطري الثامن حزب البعث العربي ال�سراكي، الذي 
الآن  من  اخت�سا�ساتها  مار�سة  لها ي  ودليل عمل  منهاجا  والدولة  ال�سلطة  يق�د 

وحتى اإ�سعار اآخر. 
امادة الثانية – ينفذ هذا القان�ن من تاريخ ن�رة ي اجريدة الر�سمية. 

اأحمد ح�سن البكر
رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة

ن�ر ي ال�قائع العراقية عدد 2405 ي 1974/10/13.
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[9] – بالرغم من ادعاء ال�ثيقة ب�ج�د ثاثة وزراء مثل�ن احزب ال�سي�عي فان احقيقة 

هي وج�د وزيرين فقط هما الدكت�ر مكرم الطالباي وزير الري وعامر عبد اه 
وزير الدولة.

الق�مين.  الدكت�ر اج�اري ه� من حركة  اأن  ال�ثيقة عندما تق�ل  [10] – تخطيء 

ال�اقع، انه كان ع�س�اً ن�سطًا ي حزب البعث ومن امح�س�بن على جناح اأحمد 
ح�سن البكر.
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الف�شل احادي والع�شرين
ااإعدام بقرار!

تن�ش  التي  العراقية  الق�انن  مناق�سة  الف�سل  هذا  من  الهدف  لي�ش 
على عق�بة الإعدام مرتكبي بع�ش اجرائم، لكن الهدف منه ه� تبيان 
م�جبها  وو�سع  الث�رة  قيادة  جل�ش  اأ�سدرها  التي  العديدة  ال�ستثناءات 

قاعدة الأفعال التي يعاقب مرتكب�ها بالإعدام. 
الث�رة  قيادة  جل�ش  اأ�سدره  الذي  ام�ؤقت  الد�ست�ر  اعتبار  ومكن 
تتجاوز  وا�سعة  �ساحيات  للمجل�ش  اأعطتا  خطرتن  مادتن  و�سمنه 
كل الق�انن والأعراف، بل تتجاوز الد�ست�ر نف�سه، بداية هذه الظاهرة 

الغريبة. 
اأعطت  التي   42 امادة  من  )اأ(  الفقرة  هي  امادتن  هاتن  اإحدى 
امجل�ش �ساحية اإ�سدار قرارات لها ق�ة القان�ن وامادة الأخرى هي 
الفقرة )ب( من امادة 65 التي جعلت جل�ش قيادة الث�رة، اجهة امخ�لة 
من   40 امادة  به  جاءت  ما  ذلك  اإى  ي�ساف  ذاته.  الد�ست�ر  بتعديل 
الد�ست�ر، حيث ن�ست على متع كل من رئي�ش ونائب الرئي�ش واأع�ساء 
عمل  اأي  عن  م�س�ؤوليتهم  وعدم  الكاملة  باح�سانة  الث�رة  قيادة  جل�ش 
يق�م�ن به، وعدم ج�از اتخاذ اأي اإجراء بحقهم بدون م�افقة امجل�ش!
الكاملة،  باح�سانة  امت�جة  ال�ا�سعة  ال�ساحيات  لتلك  ونتيجة 
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القان�ي  التدوين  القرارات، وم يعد لدي�ان  اإ�سدار  ت��سع امجل�ش ي 
القرارات واأ�سبح رئي�ش امجل�ش ه�  للنظر ي د�ست�رية تلك  اأي دور 
احاكم امطلق الذي ل ي�ري عليه القان�ن. ول يلتزم باأحكام الد�ست�ر، 
فه� ال�سلطة الت�ريعية وال�سلطة التنفيذية ي اآن واحد. بل اأ�سبح اأي�سا 
ال�سلطة الق�سائية التي تنظر ي الأحكام ال�سادرة من حاكم العراق، ما 

فيها حكمة الث�رة وامحاكم اخا�سة. 
اأو بالأحرى رئي�ش امجل�ش ي ا�ستخدام �ساحياته،  وجاوز امجل�ش 
فاأ�سبح يتدخل حتى ي الرقيات العلمية لأ�ساتذة اجامعة، فيمنح من ي�ساء 
العلمية.  بال�س�ؤون  اأو ي�سحبه منه لأ�سباب ل عاقة لها  لقب »الأ�ستاذية« 
الث�رة عام 1977،  ال�سدد، �سدور قرار من جل�ش قيادة  واأذكر ي هذا 
يق�سي ب�سحب لقب »الأ�ستاذية« من الدكت�ر عبد اح�سن القطيفي )اأ�ستاذ 
�سدام  �سكرتر  العبيدي  علي  الرائد  لأن  بغداد(  بجامعة  الدوي  القان�ن 
ح�سن قد ف�سل ي امتحان اماج�ستر، وكان اممتحن ه� الدكت�ر القطيفي. 
ي 1969/9/15، اأ�سدرت احك�مة قان�ن العق�بات رقم 111 
القان�ن  هذا  حل  وقد   .1969/12/15 من  امفع�ل  نافذ  واعترته 
العق�بات  قان�ن  با�سم  يعرف  كان  الذي  القدم  العق�بات  قان�ن  حل 
البغدادي. وبالرغم من �سدور هذا القان�ن بعد ت�سلم البعث لل�سلطة، 
فاإنه كان م��س�ع الدرا�سة وامناق�سة قبل ذلك بفرة ط�يلة �ساهم فيها 
اجديد،  القان�ن  احت�ى  وقد  والق�ساء.  القان�ن  رجال  من  كبر  عدد 
ك�سابقه، اأحكاما عديدة تن�ش على عق�بة الإعدام مجم�عة من اجرائم 
اإ�سافة اإى الأفعال ذات الطابع ال�سيا�سي. وياأتي هذا القان�ن اإ�سافة اإى 
ه�  احت�ى  الذي   1940 ل�سنة   13 رقم  الع�سكرية  العق�بات  قان�ن 
الآخر على جم�عة من الن�س��ش امتعلقة باإنزال عق�بة الإعدام لبع�ش 

اجرائم امرتبطة باجي�ش وام�ؤ�س�سة الع�سكرية. 
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اجديد،  العق�بات  قان�ن  على �سدور  ق�سرة  فرة  �س�ى  وم م�ش 
ق�ة  لها  التي  القرارات  من  �سل�سلة  ي�سدر  الث�رة  قيادة  مجل�ش  واإذا 
بالإعدام  يعاقب مرتكب�ها  التي  الأفعال  قاعدة  ت��سع م�جبه  القان�ن، 

مع اإلغاء حق امتهمن ي العرا�ش. 

وافقت  التي  الدولية  لالتزامات  القرارات خالفة  تلك  وقد جاءت 
على  العراق  فيه  وقع  الذي  ال�قت  ي  فمثًا  العراقية.  احك�مة  عليها 
التفاقية الدولية حق�ق الإن�سان امدنية وال�سيا�سية عام 1969، و�سادق 
طه  برئا�سة  اخا�سة  امحكمة  كانت   ،1971/1/25 ي  ت�قيعه  على 
بامتاآمرين ي م�ؤامرة عبد  اأ�سمتهم  الإعدام من  اأحكام  تنفذ  اجزراوي 

الغني الراوي، بعد حاكمة م ت�ستغرق اأكر من 36 �ساعة. 

وم�اقفها ي  الداخل  القيادة ي  ت�رفات  بن  التناق�ش  وقد و�سل 
بالق�ساء  العاقة  ذات  الدولية  امنظمات  تعد  م  الذي  احد  اإى  اخارج 
وبحق�ق الإن�سان، ت�سدق ما تقدمه ال�ف�د العراقية من تقارير. وم يعد 
ل�زير العدل اأو وزير اخارجية، اأي احرام حقيقي اأمام هذه امنظمات. 

وكمثال على هذا التناق�ش ما ح�سل عام 1979 بعد ا�ستام �سدام 
ح�سن رئا�سة الدولة. ففي الي�م نف�سه الذي قدم فيه وزير العدل العراقي 
تقريره اإى جنة حق�ق الإن�سان امنبثقة من التفاقية الدولية التي �سادق 
عليها العراق عام 1971. م�ؤكدا فيه عدم �سحة »الإ�ساعات امغر�سة« 
ح�ل كرة العدامات ي العراق. ي الي�م نف�سه كان رادي� بغداد يذيع 
لقيادة  الت�سدي  اتهم�ا محاولة  الذين  القطرية  القيادة  اأع�ساء  اإعدام  نباأ 
وم  �سديد،  اإحراج  ي  العراقي  ال�فد  رئي�ش  اأوقع  ما  ح�سن،  �سدام 
ي�ستطع ترير ذلك �س�ى الق�ل اأن القيادة العراقية تنفذ رغبات ال�سعب 

ي الق�ساء على عنا�ر التخريب بحزم وق�ة.
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الث�رة  قيادة  جل�ش  ولقرارات  العق�بات  لقان�ن  �ريعة  درا�سة  اأن 
عق�بتها  تك�ن  التي  الأفعال  نطاق  ات�ساع  مدى  ب��س�ح  لنا  تظهر 

الإعدام، وكاأمثلة على ذلك ما يلي. 

قانون العقوبات
1 – اجرائم التي تهدد ااأمن اخارجي للدولة:

– ارتكاب فعل مكن اأن يهدد ا�ستقال الباد.
– اللتحاق بالعدو اأو م�ساعدته اأو تزويده بامعل�مات.

– التاآمر مع جهة اأجنبية. 
القت�سادية  اأو  ال�سيا�سية  اأو  الع�سكرية  بام�سالح  الإ�رار  – حاولة 

للعراق ي اأوقات احروب.
– اإتاف الأوراق ذات العاقة باأ�رار الدولة اخارجية ي اأوقات 

احروب.
– حاولة تنظيم تاآمر اإجرامي. 

– اإف�ساء اأي �ر من اأ�رار الدولة.
2 – اجرائم التي تهدد ااأمن الداخلي للدولة:

– ا�ستخدام الق�ة لقلب نظام احكم اأو لتغير الد�ست�ر اأو ت�سكيل 
حك�مة اإذا اأدى ذلك اإى خ�سارة ي الأرواح. 

– قيادة وحدة ع�سكرية بدون ترخي�ش من احك�مة. 
– التحري�ش على التمرد ام�سلح. 

– تنظيم اجماعات ام�سلحة لغر�ش القيام بعمل جرمي اأو احتال 
امن�ساآت احك�مية. 

– حاولة اإثارة النعرات الطائفية. 

– ن�سف امن�ساآت النفطية اأو من�سات احك�مة. 
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لإحداث  اأو  احك�مية  امن�ساآت  لن�سف  امتفجرات  ا�ستخدام   –

اأ�رار بالقت�ساد ال�طني. 
التي  للمنظمات  النتماء  اأو  واما�س�نية  ال�سهي�نية  الأفكار  – ن�ر 

تبث تلك الأفكار. 
ن�ع  اأي  من  اأو جماعة  اأية جمعية  ت�جيه  اأو  تنظيم  اأو  – تاأ�سي�ش 

كان، هدفها ارتكاب الأفعال امن�س��ش عليها اأعاه.
3 – اجرائم التي ت�شكل خطرا على ال�شامة العامة وجرائم متفرقة:

– جرائم القتل. 

– اإحاق اخطر باحياة. 
– التعذيب امرافق لل�رقة. 

– التعاون مع دولة اأجنبية اأو م�ؤ�س�ساتها للقيام باأفعال �سد العراق 
والتي قد ت�سبب ي قيام احرب اأو قطع العاقات الدبل�ما�سية. 

– تعري�ش عمليات الدفاع اأو العمليات الع�سكرية للخطر. 
– القيام بعمليات ع�سكرية اأو ام�ساركة فيها �سد دولة اأجنبية دون 
م�افقة �ريحة من احك�مة العراقية، وخا�سة اإذا جم عن تلك 

الأفعال اإعان احرب بن العراق وتلك الدولة الأجنبية. 
– تنظيم اأو قيادة اأية جماعة هدفها مهاجمة جماعة اأخرى اأو منع 

وعرقلة تطبيق القان�ن. 
– القيام بن�ساط �سيا�سي ب�ا�سطة اأع�ساء ي حزب البعث.

قرارات ااعدام
فيما يلي اأهم القرارات التي اأ�سدرها جل�ش قيادة الث�رة وحدد فيها 
عق�بة الإعدام مجم�عة من الأفعال ما ي ذلك حكم الإعدام الإلزامي 

)Mandatory( لبع�ش الأن�سطة ال�سيا�سية [1] 
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الذي  رقم 865 ي 1974/8/12  الث�رة  قيادة  1 – قرار جل�ش 
ن�ش على اإعدام من ينتمي حزب البعث ويخفي عاقاته ال�سابقة 
البعث  حزب  منتميا  كان  اأو  الأخرى،  ال�سيا�سية  بالتنظيمات 

واأبقى على عاقاته احزبية ال�سابقة مع التنظيمات الأخرى.
 1976/11/20 ي   1244 رقم  الث�رة  قيادة  جل�ش  قرار   – 2
البعث  حزب  ترك  من  على  بالإعدام  يحكم  م�جبه  والذي 
وانتمى حزب اآخر اأو عمل م�سلحة حزب اآخر حتى بعد تركه 

حزب البعث. 
 1971/11/10 ي   1357 رقم  الث�رة  قيادة  جل�ش  قرار   – 3
ام�سلحة،  الق�ات  داخل  ال�سيا�سي  العمل  يحرم  كان  والذي 
قد عدل عام 1976 بحيث ن�ش على عق�بة الإعدام على كل 
ع�سكري مار�ش ن�ساطا �سيا�سيا با�ستثناء الن�ساط ال�سيا�سي حزب 

البعث. 
الذي  رقم 734 ي 1978/5/30  الث�رة  قيادة  4 – قرار جل�ش 
اأجنبي  وكل  عراقي،  كل  على  الإع��دام  عق�بة  باإنزال  يق�سي 
مقيم ي العراق، اإذا ثبت اأن له عاقة داخل العراق اأو خارجه 
باأية  الأجهزة  تلك  مع  تعامل  اأو  الأجنبية،  امخابرات  باأجهزة 

طريقة، بدون م�افقة ال�سلطات العراقية امخت�سة.
الذي   1978/6/7 ي   784 رقم  الث�رة  قيادة  جل�ش  قرار   – 5
تنظيم  على  عمل  من  كل  على  الإع��دام  عق�بة  باإنزال  يق�سي 
اأو  حزب  ل�سالح  ليعمل  البعث،  بحزب  عاقة  له  �سخ�ش 

جماعة �سيا�سية اأخرى. 
الذي   1978/7/3 ي   884 رقم  الث�رة  قيادة  جل�ش  قرار   – 6



-353-

يق�سي باإنزال عق�بة الإعدام على كل متقاعد من اأفراد الق�ات 
ام�سلحة اأو ق�ات ال�رطة اأو امتط�عن الذين �رح�ا من اخدمة 
اأو الذين اأنهيت خدماتهم لأي �سبب كان بعد 17 ي�لي� )م�ز( 
1968، اإذا عمل�ا اأو انتم�ا جماعة �سيا�سية غر حزب البعث. 
7 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 1447 ي 1979/10/30 الذي 

ن�ش على اإعدام كل من عاد اإى اعتناق البهائية. 
الذي  رقم 461 ي 1980/3/31  الث�رة  قيادة  8 – قرار جل�ش 
مع  الإ�سامية،  الدع�ة  حزب  انتمى  من  كل  اإعدام  على  ن�ش 
الن�ش �راحة على جعل القرار باأثر رجعي ي�ري على احالت 
خالفته  القرار  هذا  على  وياحظ  القرار.  ل�سدور  ال�سابقة 
رجعية  بعدم  يق�سي  الذي  القان�ي  للمبداأ  ال�سارخ  وا�ستهتاره 
ل�سالح  اإذا كانت  اإل  اجنائية،  الق�سايا  وبالأخ�ش ي  الق�انن 
امتهم. ويخالف اأي�سا الفقرة )ب( من امادة 66 من الد�ست�ر 

التي تن�ش �راحة بعدم رجعية الق�انن. 
9 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 1140 ي 1981/8/26 القا�سي 
هذا  وقد عدل  الع�سكرية.  اخدمة  من  يتهرب  من  باإعدام كل 
و�سع  حيث   1540 رقم  بالقرار   1981/11/17 ي  القرار 

نطاقه لي�سمل اأفراد اجي�ش ال�سعبي وحر�ش احدود. 
10 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 877 ي 1982/7/7 القا�سي 
باإعدام من يتغيب عن وحدته الع�سكرية مدة خم�سة اأيام بدون 

عذر م�روع.
11 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 1133 ي1982/9/2 الذي 

يق�سي باإعدام كل من يرتكب �رقة ي وقت احرب. 



-354-

12 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 1370 ي 1983 الذي يق�سي 
باإعدام كل من بلغ الثامنة ع�رة من عمره اأثناء قيامه باأي عمل 
من الأعمال التي تك�ن عق�بتها الإعدام كالهروب اإى خط�ط 
اأو  الدع�ة  حزب  النتماء  الدولة،  �سامة  على  التاآمر  العدو، 

التهرب من اخدمة الع�سكرية.
13 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 313 ي 1984/3/13 الذي 
ين�ش على اإعدام كل من يق�م بتهريب العملة العراقية اأو الأجنبية 

اأو الذهب ويتعامل بها مع العدو الفار�سي )كذا(.
14 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 384 ي 1984/3/31 باإ�سدار 
وقد   ،1984 ل�سنة   32 رقم  ال�سعبي  اجي�ش  عق�بات  قان�ن 
ن�ش هذا القان�ن ي عدد من م�اده على جم�عة من الأفعال 
التي يعاقب مرتكب�ها بالإعدام، ومن هذه الأفعال ثب�ت اجن 
والتخاذل، دون تعريف معنى اجن اأو حديد للجهة التي ت�سع 

امعيار. 
 1984/4/21 ي   458 رقم  الث�رة  قيادة  جل�ش  قرار   – 15
جمعية،  اأو  جماعة  اأو  حزب  انتمى  من  كل  باإعدام  ويق�سي 
اأو  اأما ب�ا�سطة الق�ة ام�سلحة،  ت�ستهدف تغير حك�مة البعث 

بالتعاون مع جهات اأجنبية.
16 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 960 ي 1984/8/23 الذي 
لدولة  يعمل  من  كل  على  الإع��دام  عق�بة  اإن��زال  على  ين�ش 
اأجنبية اأو مع �سخ�ش اآخر يعمل ل�سالح تلك الدولة، اأو يت�سل 
بتلك الدولة، اإذا ثبت اأن عمله اأو ات�ساله ي�ر م�سالح العراق 
الع�سكرية اأو ال�سيا�سية اأو القت�سادية. ويعدم اأي�سا كل من اأتلف 
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اأن تفيد العراق لإثبات  اأو زور وثائق مكن  اأو �رق  اأخفى  اأو 
حق�قه جاه دولة اأجنبية اأو لها عاقة باأمن الدولة اخارجي اأو 

باأية م�سالح وطنية.
 1986/1/29 ي   120 رقم  الث�رة  قيادة  جل�ش  ق��رار   – 17
�سادر  �سفر  ج�از  ي  تزويرا  ارتكب  من  كل  باإعدام  ويق�سي 
العراقية  ال�سلطات  من  �سادرة  وثائق  ي  اأو  اأخرى،  دولة  من 
مالية  منافع  على  اح�س�ل  ذلك  وراء  من  م�ستهدفا  امخت�سة، 

ت�ر بالقت�ساد ال�طني. 
18 – قرار جل�ش قيادة الث�رة رقم 840 ي 1986/11/4 الذي 
امنق�لة وغر  الأم�ال  وم�سادرة  ام�ؤبد  ال�سجن  بعق�بة  يق�سي 
قيادة  نائبه، جل�ش  اأو  امنق�لة لكل من يهن رئي�ش اجمه�رية 
الث�رة، حزب البعث، امجل�ش ال�طني، اأو احك�مة. وتك�ن 
اإثارة  وت�ستهدف  وا�سحة  الإهانة  كانت  اإذا  الإعدام  العق�بة 

الراأي العام �سد ال�سلطة. 
واأذكر ي هذا ال�سدد، اأن �ساح الدين �سعيد رئي�ش حرير جريدة 
»العراق« زار لندن عام 1987 ف�ساأله اأحد ال�سحافين الريطانين عما 
اتهم  اإذا  فيها  ع�س�  عن  �ستدافع  العراقين  ال�سحفين  نقابة  كانت  اإذا 
بكتابة مقالة اأو ما �سابه ووجد فيها ما مكن تف�سره باأنه انتقاد ل�سدام 
»زميله«  اأجابه  عندما  الريطاي  ال�سحفي  ده�سة  كانت  وكم  ح�سن. 
العراقي: اإن نقابته ل تدافع عن امجرمن. اإذا حدث وانتقدت الرئي�ش 

فاأنت جرم، وت�ستحق الإعدام! 

امحاكم اخا�شة
تن�ش الفقرة )و( من امادة 43 من الد�ست�ر العراقي، على اأن جل�ش 
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قيادة الث�رة ه� اجهة التي ت�سع الق�اعد اخا�سة محاكمة اأع�سائه، وه� 
الذي ي�سكل امحاكم اخا�سة لذلك الغر�ش ويحدد اإجراءاتها.

�سكلت  التي  اخا�سة  امحاكم  فاإن  امت�فرة،  امعل�مات  وح�سب 
بقرارات من امجل�ش هي: 

1 – امحكمة اخا�سة عام 1970 محاكمة امتهمن ما �سمي م�ؤامرة 
عبد الغني الراوي و�سالح ال�سامرائي. 

قيادة  جل�ش  )ع�س�  اج���زراوي  طه  من  امحكمة  ت�سكلت 
الث�رة(. وقد دامت جل�ساتها 36 �ساعة فقط.

ناظم  بق�سية  امتهمن  محاكمة  عام 1973  اخا�سة  2 – امحكمة 
الدوري  عزت  برئا�سة  امحكمة  ت�سكلت  وجماعته.  كزار 
)ع�س� امجل�ش قيادة الث�رة( وع�س�ية طاهر اأحمد اأمن معاون 
مدير امخابرات حينذاك، وخليل اإبراهيم العزاوي معاون مدير 
ال�ستخبارات الع�سكرية. دامت جل�سات امحكمة ي�من فقط.

مظاهرات  امتهمن  محاكمة   1977 عام  اخا�سة  امحكمة   – 3
عزت  من  الأمر  اأول  ي  امحكمة  ت�سكلت  وكرباء.  النجف 
اجا�سم  ح�سن  وفليح  الث�رة(  قيادة  جل�ش  )ع�س�  م�سطفى 
)ع�س� جل�ش قيادة الث�رة(. وما رف�سا اإ�سدار اأحكام الإعدام، 
م ف�سلهما من القيادة واحزب. واأ�ستمر بقية اأع�ساء امحكمة ي 
اإ�سدار الأحكام. دامت جل�سات امحكمة اأربع �ساعات فقط. 
اأع�ساء  من  امتهمن  محاكمة   1979 عام  اخا�سة  امحكمة   – 4
القيادة القطرية بعد ا�ستام �سدام ح�سن م�اقع ال�سلطة الأوى. 

دامت جل�ساتها �ستة اأيام فقط.
محكمة  �سميت   1974 عام  �سكلت  قد  خا�سة  حكمة  وكانت 
اتهم�ا  الأك��راد  ام�اطنن  من  جم�عة  محاكمة  اخا�سة،  كرك�ك 
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من  امحكمة  هذه  اتخذت  وقد  مناه�سة.  �سيا�سية  اأعمال  بارتكاب 
اإحدى الق�اعد الع�سكرية ي كرك�ك مقرا لها، وعقدت جل�ساتها ي 
�رية تامة، وحرمت امتهمن من حق ت�كيل امحامن ومن حق مييز 
قراراتها. وقد اأ�سدرت امحكمة امذك�رة �سل�سلة من اأحكام الإعدام 

بحق جم�عة من الأكراد، وم يعلن عن تلك الأحكام ي حينه. 

حكمة الثورة
ي   180 رق��م  ال��ق��ان���ن  م���ج��ب  ال��ث���رة  حكمة  ا�ستحدثت 
م�جب  القان�ن  هذا  على  تعديات  عدة  وجرت   .1969/12/9

الق�انن امرقمة 1، 85، 120، ل�سنة 1969. 
ثاثة  من  تك�ن  امحكمة  ع�س�ية  اأن  على  امذك�ر  القان�ن  ين�ش 
اأ�سخا�ش، اثنان منهم على الأقل من احكام، وقد يك�ن الأع�ساء الثاثة 

مدنين اأو ع�سكرين اأو من ال�سنفن. 
بالأمن  امتعلقة  اجرائم  ي  اإن�سائها،  لقان�ن  طبقا  امحكمة،  تنظر 
ال�رقة، جارة  الر�س�ة، الختا�ش،  للدولة.  الداخلي والأمن اخارجي 
امخالفات  جميع  وكذلك  ال�ساح،  ج��ارة  التهريب،  امخدرات، 

القت�سادية وامالية الأخرى واأية ق�سايا حال اإليها من قبل ال�سلطة. 
الث�رة  حكمة  اإج��راءات  تك�ن  اأن  على  امذك�ر،  القان�ن  وين�ش 
اجزائية.  امحاكمات  اأ�س�ل  قان�ن  ي  عليه  من�س��ش  ه�  ما  وفقا 
ذلك  ي  ما  قطعية  اأحكامها  وكانت  بذلك  تلتزم  م  امحكمة  اأن  غر 
اأحكام الإعدام. وقد بلغ ا�ستهتار امحكمة امذك�رة باحق�ق القان�نية 
العف�  ومنظمة  الإن�سان  حق�ق  جان  اهتمام  فيه  اأثار  حدا  للم�اطنن 
الدولية، التي اأر�سلت بعثة خا�سة للعراق عام 1983 حيث قابلت عددا 
حكمة  جاوزات  لبحث  والداخلية،  العدل  وزارتي  ي  ام�س�ؤولن  من 
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العراقية  اأجابت احك�مة  الدفاع ام�روع. وقد  الث�رة واإخالها بحق 
على ت�ساوؤلت منظمة العف� الدولية ما يلي:

تخ�سع  ول  اجمه�رية،  رئي�ش  مكتب  ترتبط  الث�رة  حكمة  »اأن 
مبادئ  وفقا  الق�انن  تف�ر  امحكمة  اأن  كما  العدل.  وزارة  لإ�راف 

حزب البعث، واأن اأع�ساءها الثاثة هم اأع�ساء ي حزب البعث«.
الا�رعي  الأ�سل�ب  على  الدولية  العف�  منظمة  اعرا�سات  اأم��ا 
والااإن�ساي للمحاكم اخا�سة، فقد اأجابت عنها احك�مة العراقية ما يلي:
عقدت  امحكمة  اأن   :1977 ل�سنة  اخا�سة  للمحكمة  »بالن�سبة 
امحاكم  من  الن�ع  هذا  اإن  �ساعات..  اأربع  ولي�ش  لي�من  جل�ساتها 
�روري للق�ساء على الطائفية التي يغذيها اأعداء ال�سعب من اأجل �سق 

وحدة ال�سف ال�طني وعرقلة اجه�د امتطلعة للتقدم والزدهار«. 
امحكمة  هذه  1979.اأن  ل�سنة  اخا�سة  للمحكمة  و»بالن�سبة 
امادة  من  )ه�(  للفقرة  طبقا  �سكلت  لأنها  الكلمة  معنى  بكل  د�ست�رية 
باأع�ساء ي حزب  امتعلقة  الق�سايا  لتنظر ي  العراقي  الد�ست�ر  من   38

البعث. وهي تخ�ش ال�س�ؤون الداخلية للحزب«.
منظمة  ت�ساوؤل  على  العراقي  العدل  وزير  اإن ج�اب  الطريف  ومن 
العف� الدولية عن حق امتهمن ي العرا�ش كان: »يحق لكل م�اطن 
رئي�ش  ي�سرحم  باأن  بحقه،  ال�سادر  احكم  على  العرا�ش  عراقي 
اجمه�رية  بحقه. ورئي�ش  ال�سادر  احكم  النظر ي  لإعادة  اجمه�رية 

ه� مثابة حكمة التمييز! 

[1] – جدر الإ�سارة هنا اأن هذه القرارات قد تعاقب �سدورها منذ عام 1974 بالرغم 

من ت�سديق العراق على التفاقية الدولية امتعلقة بحق�ق الإن�سان عام 1971.
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الف�شل الثاي والع�شرين
البكر: امزاج امتقلب!

يتناول هذا الف�سل والف�سان اللذان يلياه اأحداثا متفرقة ح�ل بع�ش 
قادة حزب البعث العراقي. والهدف من ذلك اإعطاء القارئ نبذة عن 
الطريقة التي كان يفكر بها بع�ش ه�ؤلء القادة، اإ�سافة اإى طرافة بع�ش 
تلك الأحداث وما تفي�ش به من ج�انب اإن�سانية اأحيانا، وج�انب �سلبية 

اأحيانا اأخرى. 

ول اأريد بكامي هذا انتقادا اأو مدحًا اأو قدحًا، واإما اأنا هنا جرد راو 
للحدث امقرن بهذه ال�سخ�سية اأو تلك. اإنها حقائق ملم��سة كانت تقع 
ي�ميا، اأو بن احن والآخر، وهي بذلك مراآة تعك�ش م�ست�ى التفكر 
واأ�سل�ب العمل. قد يرى البع�ش فيها م�ست�ى للتفكر ل يت�سم بالعبقرية، 
اأو الذكاء، وقد يرى البع�ش الآخر تف�سرا لتلك الت�رفات. الغباء مثًا، 

اأو الغرور والغطر�سة.

امعلم...الرئي�س
ولد ي تكريت عام 1914، ومات ي بغداد عام 1982. وبعد 
ح�سن  �سدام  كان  فرة  ي  بال�سم  قتل  باأنه  التكهنات  دارت  م�ته 
البكر  ح�ل  اجي�ش  و�سباط  امعار�سة  التفاف  احتمال  من  يخ�سى 
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لإ�سقاط حكمه لت�ريطه العراق، جي�سا و�سعبا، ي حرب خا�رة مع 
اإيران. 

امعلمن  بدار  التحق  البتدائية  الدرا�سة  مرحلة  البكر  اإكمال  بعد 
البتدائية  امدار�ش  معلما ي  ويعمل  منها عام 1932  ليتخرج  الريفية 
الع�سكرية  الكلية  ودخل  التعليم  مهنة  ترك  حيث   ،1938 عام  حتى 
م  انه  مع  م�ته،  حتى  احرفها  التي  امهنة  وهي  �سابطًا  منها  ليتخرج 

يعرف بك�نه �سابطا لمعا ي امجالت الع�سكرية والتعب�ية. 
ت�سلمت  التي  البعث  حزب  مجم�عة  عاقتي  باأن  �سابقا  ذكرت 
على  اأتردد  كنت  الذي  البكر،  خال  من  كانت   ،1968 عام  احكم 

منزله معية الدكت�ر حمد ام�ساط. 
البكر ه�  باأن  البعث، كان وا�سحا لدي  الأوى حكم  الأيام  ومنذ 
من  مهامه  مار�ش  القيادية،  الركيبة  )الأول( ي  ولي�ش  الثاي  ال�سخ�ش 

خال الكر�سي الأول. 
�سخ�سان  و�سدام  البكر  اأن  فاأكر  اأكر  يت�سح  كان  الأيام،  ومرور 
اأمن  على  للمحافظة  �سدام  اإى  يحتاج  البكر  الآخر.  اأحدهما  يكمل 
والع�سكرين  اجي�ش  جانب  لتاأمن  البكر  اإى  بحاجة  و�سدام  احكم 
الذين كان�ا ي مراكز قيادية. لقد كان التن�سيق بن البكر و�سدام يجري 

ي�ميا، من خال الت�سالت امبا�رة، هاتفيا وخطيا. 
الع�سكرية  ام�ؤ�س�سة  ت�سفية  البكر جميع رغبات �سدام ي  نفذ  لقد 
من العنا�ر التي كان ال�سك يدور ح�ل ولئها امطلق لل�سلطة احاكمة، 
امكتب  م�س�ؤول  اه  خر  عدنان  امقدم  الت�سفية  هذه  ي  ي�ساعدهم 

الع�سكري للحزب. 
بن  خافات  وج�د  عن  يقال  كان  ما  باأن  هنا،  التاأكيد  من  ولبد 
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تلك  درجة  بلغت  فمهما  وخيال،  وهم  ح�ش  هي  اإما  و�سدام  البكر 
اأمام خاطر �سق�ط احكم بانقاب  اخافات، كانت تزول وت�سمحل 
اأبدى  عندما   1979 عام  ح�سل  ما  ه�  ال�حيد  اخاف  ع�سكري. 
تلك  �س�رية،  مع  الحادية  ال�حدة  من  ن�ع  ي  الدخ�ل  رغبته  البكر 
الرغبة التي قارعها �سدام و�سارع اإى التخل�ش من البكر ليلة 17 ي�لي� 
تبع  وما  �سحية.  لأ�سباب  ا�ستقالته  تقدم  على  باإجباره  )م�ز( 1979 
القطرية حزب  القيادة  اكت�ساف »م�ؤامرة«  اإعان �سدام عن  ذلك من 
اأولئك  من  كبرة  جم�عة  اإعدام  ثم  ومن  �س�رية،  مع  بالتعاون  البعث 

»امتاآمرين«.

عاقتي ال�شخ�شية بالبكر
ي الفرة ما بن 68 و1971 كانت عاقتي ال�سخ�سية بالبكر اأق�ى 
من عاقتي ب�سدام ح�سن. واأذكر اأنه م مر ي�م دون اأن يت�سل البكر بي 
هاتفيا ومرات عديدة. وات�سالته الهاتفية م تقت�ر على اأوقات الدوام 

الر�سمي، بل جاوزته اإى �ساعات الليل امتاأخرة. 
كان البكر ب�سيطا للغاية ي م�سكنه وملب�سه وت�رفه مع عائلته. وي 
�س�ؤون الدولة القت�سادية وامالية كانت ب�ساطته ت�سل اإى حد ال�سذاجة، 
وكان يتدخل ي كل �سغرة وكبرة، اإى احد الذي كنت اأت�ساءل: كيف 
اإذا  للتفكر،  ال�قت  لديه  ا�سراتيجيا؟ هل  التفكر  الرجل  ي�ستطيع هذا 
كان يت�رف بهذا ال�سكل غر امنتظم؟ فه� ي�ساأل عن ترفيع هذا ام�ظف 

اأو ذاك، حتى ول� كان �رطيا ي اإدارة امرور. 
كان البكر م�سابا مر�ش ال�سكري. وه� مر�ش يحدث اختال ي مزاج 
ام�ساب به. فبينما ه� ع�سبي ثائر تراه بعد قليل هادئا. وهكذا كان مزاج 

البكر، يث�ر لأتفه الأم�ر، ويتخذ قرارا. ثم يهداأ بعد �ساعة فيلغي القرار. 
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وما كان يزيد من حدته واإثارته، عدم مار�سته لأي ن�ع من اأن�اع 
الأغاي  اإى  ال�ستماع  كانت  ال�حيدة،  ه�ايته  اله�اية.  اأو  الريا�سة 
الريفية. وكان امذياع ل يفارق مكتبه. وجهاز التلفزي�ن ي كل غرفة، 

حتى ي القاعة التي يجتمع فيها جل�ش قيادة الث�رة. 
ب� »ال�س�يحلي«  العراق  ي  امعروف  ه�  لديه  امف�سل  الغناء  وكان 
و»العتابة« و»النايل«. ومطربه امف�سل اما �سيف اجب�ري الذي كان 
اإذاعيا وتلفزي�نيا  حار�سا ي اإحدى حطات الكهرباء.. ثم اأ�سبح جما 
ولعل  »الربابة«.  على  وعزفه  غنائه  بطريقة  البكر  اإعجاب  ب�سبب 
العراقي�ن يتذكرون كرة ظه�ر اما �سيف على �سا�سة تلفزي�ن بغداد 

منا�سبة وبدون منا�سبة.
وح�ري حادثة طريفة �سهدتها ي اإحدى الأم�سيات: طلب البكر 
اخطة  �س�ؤون  من  �ساأن  لبحث  الث�رة  قيادة  مجل�ش  اجتماعا  اأح�ر  اأن 
القت�سادية، كان جهاز التلفزي�ن مفت�حا واأحد امغنن الريفين امدع� 
عبد ال�ساحب �راد يغني ونحن نناق�ش ام�ساألة القت�سادية. وفجاأة رفع 
اآنذاك  والتلفزي�ن  لاإذاعة  العام  بامدير  وات�سل  الهاتف  �سماعة  البكر 
القبيح..  امغني  هذا  ه�  من  قال:  وبع�سبية  ال�سحاف،  �سعيد  حمد 
ال�ساحب �راد  يظهر عبد  الليلة م  تلك  التلفزي�ن.. ومنذ  اأبعدوه عن 

على ال�سا�سة، وم ي�سمع العراقي�ن غناءه اإل بعد وفاة البكر. 
البكر والأم�ر  يتخذها  التي كان  ال�ريعة  القرارات  مثال على  هذا 
التافهة التي كان ي�سغل نف�سه بها. ومع ذلك فقد كانت للكثر من قراراته 

وت�رفاته ج�انب اإن�سانية، تنم عن الطيبة وال�سذاجة ي اآن واحد.
الإحداث  من  �سل�سلة  �ساأورد  البكر،  �سخ�سية  على  نقف  ولكي 
امتفرقة علها تلقي ال�س�ء على الطريقة التي مار�ش فيها ال�سلطة، والزاوية 

التي كان ينظر منها لاأم�ر.
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حاولة اعتقال الدكتور فوزي القي�شي 
هاتفيا، وكنت  البكر  بي  ات�سل  ا�ستيزاري،  الأول من  الأ�سب�ع  ي 
بال�كالة، م�ستف�راً عن  التي ت�ليت م�سئ�ليتها  امالية  مكتبي ي وزارة 
مازال  اآنذاك: هل  الرافدين  عام م�رف  مدير  القي�سي  ف�زي  الدكت�ر 

مديرا عاما للم�رف؟ وهل هذا ام�رف تابع ل�زارة امالية؟ 
البنك  كمحافظ  هام  من�سب  القي�سي  تعين  يريد  البكر  اأن  ظننت 
امركزي مثا. فبداأت بامتداحه وبيان م�ؤهاته العالية واأنه، اأي القي�سي، 
كان اأ�ستاذي ي كلية التجارة والقت�ساد ي نهاية اخم�سينات. وما اأن 
انتهيت من الكام حتى فاجاأي البكر بطلب اإ�سدار اأمر عاجل بف�سل 

القي�سي واإيداعه ال�سجن ف�را. 
كان الطلب غريبا، اإذ م يكن القي�سي �سيا�سيا وم يكن له اأي ن�ساط 
معاد للبعث. كما اأن م��س�عا كهذا يجب اأن يرك ل�زير امالية الأ�سيل 
الأمر حن  تاأجيل  البكر  والتقاليد. وهكذا رج�ت  لاأعراف  احرامًا 
ع�دة وزير امالية من اخارج. غر اأنه اأ�ر على م�قفه وم يرك ي جال 

للمناق�سة. 
ي  زيارته  اأزم��ع  باأي  واأخرته  هاتفيا  القي�سي  بالدكت�ر  ات�سلت 
»م�رف الرافدين« بعد �ساعتن، وظن القي�سي اأن زيارتي هي للتفتي�ش 
ب�سفتي وزيرا للمالية بال�كالة، فاأ�رع بالت�سال ب�كالة الأنباء العراقية 
فلم  لبث  الرافدين  م�رف  اإى  »ال�زير«  زيارة  متابعة  بغداد  وتلفزي�ن 
اأع�ساء  زي��ارات  تغطية  ي  امعتاد  الأمر  وه�  التلفزي�ن،  عر  الزيارة 

احك�مة م�ؤ�س�سات ومرافق الدولة. 
وكامرات  العمل،  �س�ؤون  على  والطاع  ام�رف  ي  ج�اي  بعد 
التلفزي�ن ت�س�ر هذه »اللتفاتة« الكرمة من ال�زير، انفردت بالقي�سي 
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مكتبه واأخرته م�سم�ن مكامة البكر، ورج�ته مغادرة بغداد اإى بروت 
ي ع�ر الي�م نف�سه بحجة تفتي�ش فرع م�رف الرافدين هناك، وعدم 
مع  الأمر  ت�س�ية  مكن  من�سبه، حيث  امالية  وزير  التحاق  الع�دة حن 

رئي�ش اجمه�رية. 
و�سافر القي�سي. 

زيارتي  عن  فيلما  بغداد  تلفزي�ن  عر�ش  نف�سه،  الي�م  م�ساء  وي 
وطلب  هاتفيا  بي  البكر  ات�سل  م�ساء  التا�سعة  وي  الرافدين.  م�رف 
ح�س�ري حال اإى الق�ر اجمه�ري لبحث م��س�ع القي�سي و�سبب 

عدم اعتقاله وف�سله من ال�ظيفة. 
الكفاءات  من  القي�سي  باأن  واأفهمته  البكر  غ�سب  تهدئة  حاولت 
النتظار حن  اإى �رورة  اإ�سافة  بها،  الت�سحية  يج�ز  التي ل  العراقية 

ع�دة وزير امالية. 
القي�سي  عاد  وما  ماما.  ام��س�ع  ن�سي  باأيام  وبعدها  البكر.  هداأ 
من �سفره تقدم بطلب اإعارة خدماته اإى »بنك اليب�باف« ي باري�ش، 
عاد  �سن�ات،  عدة  مرور  بعد  اأنه  والطريف  حاًل.  ام�افقة  ف�سدرت 
ثم  العراقي،  امركزي  للبنك  حافظا  ليعن  العراق  اإى  القي�سي  الدكت�ر 
اإعجاب  نالت  امنا�سب  تلك  ي  فائقة  جدارة  ويثبت  للمالية.  وزيرا 
وتقدير القيادة. وعندما ت�ي عام 1979 بعد اإ�سابته مر�ش ال�رطان، 
�سيع جثمانه ر�سميا ي م�كب مهيب وه� اأمر م تفعله حك�مة البعث 

لأي وزير مدي ت�ي لأ�سباب طبيعية اأو غر طبيعية.     
ومكنني الآن ت�س�ر الأمر ل� اأي نفذت اأمر البكر »العاجل« بف�سل 
باإهدار  العراق  م�سلحة  ي  �سيك�ن  ذلك  كان  هل  وت�قيفه،  القي�سي 

كفاءة عالية مثل كفاءة القي�سي؟
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تقارير حزبية عن بناء م�شكن
كنا ي مطار امثنى لت�ديع العقيد معمر القذاي الذي كان ي زيارة 
للعراق. بعد انتهاء مرا�سيم الت�ديع التفت البكر اإى �سالح مهدي عما�ش 
و�ساأله اإى اأين ه� ذاهب. رد عما�ش باأنه ذاهب معي م�ساهدة داري ي 
حي اجامعة والتي كانت ي مراحل البناء النهائية، لأنه، اأي عما�ش، يريد 
التعرف على امقاول احاج فليح امعمار من اأجل ا�ستخدامه ي بناء دار 

له، اإن وجد عمله مر�سيا، وهنا اأبدى البكر رغبته اأي�سًا بامجيء معنا. 
ويبدو  بالطريق.  لتعريفهم  ب�سيارتي  الآخرين  اأ�سبق  اأن  على  اتفقنا 
الأمر  الق�ر.  اإى  بالع�دة  امرافق  احر�ش  اإخبار م�كب  ن�سي  البكر  اأن 
الذي ح�ل ام�سرة لداري اإى م�كب ر�سمي حافل بدراجات ال�رطة 

و�سياراتهم. 
والأطفال  الفخم،  ام�كب  لحظت  ال��دار،  اإى  و�س�ي  وحال 
بحياة  ويهتف�ن  ي�سفق�ن  لداري  ام�ؤدي  ال�سارع  جانبي  على  والن�ساء 
الث�رة والقيادة. وعلى رغم حراجة ام�قف، فاأن البكر وعما�ش واحاج 
فليح اأكمل�ا ج�لتهم ي الدار التي كان بناوؤها من طابق واحد وكلفتها 

اآنذاك م تتجاوز 15 األف ديناراً. 
دينار...  األف   80 ت�ساوي  ل  دار  هذه  قائًا:  البكر  نح�ي  التفت 
واأنا  األفا،   15 عن  تزيد  ل  الكلفة  الرقم؟  بهذا  اأفتى  الذي  ومن  قلت: 
م�ستعد لبيع الدار ب� 20.. وهنا �سحك البكر وقال باأنه ت�سلم حزمة من 
العالية  وجدرانها  »الفخمة«  وم�ا�سفاتها  الدار  بناء  عن  احزبية  التقارير 
امغلفة بامرمر. وعجبت لهذا الكام. وكان عجبي وامتعا�سي اأكر من اأن 

تر�سل مثل هذه التقارير اإى رئي�ش اجمه�رية لت�رفه عن وظائفه الأهم.
والطريف، اأن امقاول احاج فليح كان طالع نح�ش على كل من �سيد 
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له دارا من ام�س�ؤولن. اإذ ما اأن يكمل عمله وينتقل �ساحب الدار اإليها، 
اأول معي ثم مع �سالح مهدي  اإل ويعفى من منا�سبه. وقد حدث ذلك 
عما�ش، ليعقبه العقيد �سفيق الدراجي، اأمن �ر جل�ش قيادة الث�رة. وبعده 
وكم  والق�مية.  القطرية  القيادتن  وع�س�  ال�سباب  وزير  الكماي  �سفيق 
لكنه  اآخرين  لقيادين  دور  بناء  فليح  احاج  ا�ستطاع  ل�  الآن  اأمنى  كنت 
ذهب ي حادث ا�سطدام دراجته النارية، دون اأن يحقق اأمنيات كثرين!

منع تعين ال�شكرترات 
غياب  ي  وكالة  القت�ساد  وزير  من�سب  �سغلت   ،1970 عام  ي 
ال�زير الأ�سيل ي�مها الدكت�ر فخري قدوري عن العراق. وي منت�سف 
اإحدى اللياي، هاتفني البكر وطلب ح�س�ري ي الي�م التاي اإى الق�ر 

اجمه�ري، ي ال�سابعة �سباحا. 
و�سلت الق�ر قبل ام�عد بقليل، ووجدت البكر يتخطى ي حديقة 
الق�ر وه� ي حالة ع�سبية. وما اأن راآي حتى بادري بالق�ل: دكت�ر.. 
بدون  ال�سيارة  �سيارتي.. ركبنا  الر�سمية وتعال معي ي  �سيارتك  اترك 

م�كب حرا�سة اأو مرافقن، �س�ى مرافق البكر اخا�ش و�سائقه. 
اجهت ال�سيارة بنا نح� مدينة الكاظمية عر طريق امطار القدم )مطار 
امثنى(. واأثناء ذلك التفت اإي البكر وه� مازال ي حالته الع�سبية وقال 
اأنه يريد زيارة معمل الطحن احك�مي التابع ل�زارة القت�ساد لي�سبط 
بنف�سه مدير امعمل باجرم ام�سه�د، حيث و�سلته معل�مات حزبية عن 

وج�د عاقة غرامية بينه وبن �سكرترته. 
وكان  ال�سيارة.  من  وترجلنا  للمعمل.  الداخلية  الب�ابة  اإى  و�سلنا 
البكر  �ساهدوا  اأن  ما  الذين  وام�ظفن  العمال  دخ�ل  حظة  ي  ذلك 
حتى تعرف�ا عليه ف�را، فتجمهروا يهتف�ن بحياته وحياة الث�رة! وهنا 



-367-

للغر�ش  الزيارة  اإكمال  من  الآن  فائدة  وقال: ل  البكر نح�ي  التفتت 
الذي جئنا من اأجله. وعدنا اأدراجنا اإى الق�ر اجمه�ري حتى دون 
زيارة �سكلية للمعمل. وما كاد البكر ي�سل اإى مكتبه حتى اأ�سدر قرارا 
منع ا�ستخدام ال�سكرترات ي جميع دوائر الدولة. وه� القرار الذي 
اأ�سبح مدار تندر اجميع، عدا عن ك�نه قد اأحدث ا�سطرابا اإداريا لفرة 

ط�يلة من الزمن.

كيف يرى البكر البعثين
ي ظهرة اأحد الأيام من عام 1969، كان البكر قد طلب ح�س�ري 
امالية  الرقابة  دي�ان  ورئي�ش  الكرم  عبد  اأمن  امالية  وزير  وح�س�ر 
اجمه�ري. دخلنا  الق�ر  اإى مكتبه ي  النق�سبندي،  اه  عبد  الدكت�ر 
اأنه ي غرفة  ال�سكرتر  اأخرنا  البكر م�ج�دا، حيث  امكتب وم يكن 

جاورة و�سيح�ر حال. 
مرت ب�سع دقائق، وفجاأة فتح باب الغرفة امجاورة، وهي غرفة ن�م 
لها مدخل ي�ؤدي اإى غرفة البكر، ودخل البكر ومن وراءه اأحمد ح�سن 
اآنذاك. كان  التحقيقية  اللجان  اإحدى  البعثين ورئي�ش  اأحد  ال�سامرائي 
البكر ي حالة من الغ�سب ال�سديد، وه� يق�ل لل�سامرائي: اأخرج الآن 

و�ساأنظر ام��س�ع. 
على  بع�سبية  ورماها  نظارته  وخلع  مكتبه،  خلف  البكر  جل�ش 
الطائ�ش..  البعث  اأولد احرام.. �سباب  اأوراق مراكمة، وقال:  حزمة 
الداخلية ي حك�مة عبد  ال�سامرائي )وزير  �سامل  الدكت�ر  لقد عذب�ا 
مني  يريدون  والآن  اإن�سان..  ن�سف  اإى  وح�ل�ه  ع��ارف(  الرحمن 

م�ساعدته.. ثم التفت اإي م�سر�سا بالكام:
– دكت�ر.. جماعتك البعثين القدامى اأ�رف واأنبل من بعثيي هذا 
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تكرار  يريد  طائ�ش  �سباب  اإنهم  قل�بهم..  ي  رحمة  ل  الذين  ال�قت 
والعتقال  التعذيب  باإعمال  الي�م  بعث  ا�ستمرار  اإن   ..1963 ماأ�ساة 
ي�ما  ال�سعب  و�سيطردنا  ال�سماء،  لعنة  علينا  �سينزل  والهمجي  الكيفي 

بالقرباج! 
ال�سيء  بع�ش  هدوئه  اإى  وعاد  نظارته  لب�ش  ثم  �سيجارة،  واأ�سعل 
اأحمد  اأن  يبدو  والتي  ال�سامرائي  �سامل  الدكت�ر  تعذيب  بق�سة  ليخرنا 
دي�ان  رئا�سة  بعد  فيما  ت�ي  امتقدم  الكادر  من  بعثي  )وه�  ال�سامرائي 
رئا�سة اجمه�رية ووزارة اخارجية( قد جاء مت��سطا لدى البكر لاإفراج 

عنه بعد اأن اأ�سبعته الأجهزة الأمنية تعذيبا. 

مكافاأة ال�رب 
ي ي�م 6 يناير )كان�ن الثاي( 1971، ي�م اجي�ش ي العراق، ح�ر 
اأقامته الكلية  اأع�ساء القيادة احتفال  رئي�ش اجمه�رية وال�زراء وبع�ش 

الع�سكرية. 
اأن  وما  ب�سيارته،  مرافقته  البكر  مني  طلب  الحتفال  انتهاء  بعد 
اأخذنا اأماكننا فيها حتى �ساهد الرئي�ش بع�ش مرافقيه يتعر�س�ن بال�رب 
ل�ساب حاول التقرب من ال�سيارة. طلب البكر من ال�سائق الت�قف حال 
ال�سيارة، وطلب من  امعتدى عليه واأجل�سه معنا ي  ال�ساب  وا�ستدعى 

ال�سائق الت�جه اإى الق�ر اجمه�ري. 
و�سلنا اإى الق�ر ودخلنا نحن الثاثة مكتب البكر. كان ال�ساب ي 
حرة من اأمره، خائفا بع�ش ال�سيء غر مدرك ما �سيحدث له، اإذ بعد اأن 
اأ�سبع �ربا، يفاجاأ برك�ب �سيارة رئي�ش اجمه�رية ويجل�ش ي مكتبه. 
ت�جه البكر بال�س�ؤال اإى ال�ساب عن م�سكلته وتبن اأنه اأراد اأن يعطى 
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البكر ملتم�سًا لقب�له ي الكلية الع�سكرية بعد اأن رف�ش طلب �سابق له 
لأنه غر بعثي ومن مدينة ام�سيب! 

ام�سيب  ي  �سابطا  كان  اأنه  وقال  ال�ساب  اإى  البكر  التفت  وهنا 
وبادر  البكر،  عائلته، عرفها  ا�سم  ال�ساب  اأهلها، وعندما ذكر  ويعرف 
حال بت�جيه كتاب اإى اآمر الكلية الع�سكرية لقب�ل ال�ساب طالبا فيها، 
كما �سلمه مبلغ مائة دينار واأعطاه رقم هاتفه اخا�ش ليت�سل به ي حال 

تاأخر معاملة قب�له.
وخرج ال�ساب غر م�سدق ما ح�سل له خال �ساعات قليلة. فبعد 
رف�ش طلبه ال�سابق وبعد ما ناله من �رب مرح اإذا به ي مكتب رئي�ش 
ال�قت، وبيده  له قيمته ي ذلك  امال  اجمه�رية، وي جيبه مبلغًا من 

كتاب قب�ل ي الكلية الع�سكرية! 
لاأم�ر.  ت�ريفه  البكر ودماثته وطريقة  احادثة طيبة  وتعك�ش هذه 
للمجتمع  التقليدية  العادات  من  ام���روث  اعتقادي،  ي  مثل،  كما 

العراقي وامتداداً لها. 

امزاج امتقلب
العراقي  ال�فد  بت�سكيل  اأمر  �سدر   ،1972 )اآب(  اأغ�سط�ش  ي 
ي  الدوي  والبنك  الدوي  النقد  ل�سندوق  ال�سن�ي  الجتماع  ح�س�ر 
وا�سنطن. �سكل ال�فد من وزير امالية وحافظ البنك امركزي والدكت�ر 
اأع�ساء  ا�سمي من بن  العام. وم يكن  امالية  ال�سكبان مدير  العال  عبد 
ال�فد بالرغم من اأن ال�فد كان ي�سكل �سن�يا من وزراء امالية والتخطيط 

وحافظ البنك امركزي. 
اإى  �سفري  م�عد  عن  �ساألني  البكر،  مع  الجتماعات  اأحد  وي 
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وا�سنطن، فاأخرته باأي غر ذاهب هذه امرة واأن الدكت�ر ال�سكبان ه� 
الذي �سي�سافر بدل عني. وهنا، ات�سل البكر هاتفيا برئي�ش دي�ان رئا�سة 
من  بدل  ال�فد  اإى  ا�سمي  اإ�سافة  منه  وطلب  يا�سن  يحيى  اجمه�رية 

الدكت�ر ال�سكبان الذي كان ي �سفر خارج العراق. 
عندما عاد ال�سكبان اإى بغداد وعلم بحذف ا�سمه من ال�فد ا�ستاء 
جدا واعتر الأمر اإهانة �سخ�سية له. لذلك التقى ب�زير القت�ساد حكمة 
اإبراهيم العزاوي ونقل اإليه احادث ب�سكل خالف لل�اقع م�حيًا اإليه باأي 
اأنا الذي �سعيت اإى ال�سفر بدل منه. ولذلك فقد طلب العزاوي مقابلة 
البكر ومعه الدكت�ر ال�سكبان ونقل اإليه �س�رة مغايرة لل�اقع، ما �ساعد 
على ال�قيعة بيني وبن البكر. فقد ات�سل البكر هاتفيا وطلب اإي ب�س�ت 

غا�سب اح�س�ر اإى مكتبه. 
وجدت ي مكتب البكر، وزير القت�ساد، الدكت�ر ال�سكبان، وزير 
دي�ان  رئي�ش  النق�سبندي  اه  عبد  والدكت�ر  الكرم،  عبد  اأمن  امالية 

الرقابة امالية. 
كان البكر حادا ي حديثه. وعندما اأردت اأن اأبدي راأيي م ي�سمح ي 
بالكام، الأمر الذي دفعني اإى اخروج من امكتب دون ا�ستئذان. وكان 

اعتقادي اإن هذا ه� اآخر لقاء ي بالبكر واأنه نهاية عملي ي حك�مته. 
كانت امفاجاأة عندما ات�سل بي يحيى يا�سن رئي�ش الدي�ان بعد ي�من 
البكر  برئا�سة  م�ستف�را عن �سبب عدم ح�س�ري اجتماع جنة وزارية 
اإى ما حدث ي الجتماع  اأ�رت  لبحث �س�ؤون امحافظات. وعندما 
ال�سابق بخ�س��ش ال�سكبان، رد اليا�سن قائا: اإن البكر يت�رف ك�الد 
لنا جميعا. يغ�سب م�ؤقتا لكنه ل يق�سد اأكر من ذلك. فاأرج�ك اح�س�ر 

اإى الجتماع امقرر. 
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ولكنهم  القيادة،  اأع�ساء  مع  الغ�سب  كثر  البكر  اإن  يا�سن  وقال 
يجامل�نه لأن »ال�سايب« ل يعني ما يق�ل ي �ساعة الغ�سب. 

عن  بعيداً  امائدة،  نهاية  ي  مقعدا  واأخذت  الجتماع.  وح�رت 
رئي�ش اجل�سة. وهنا وجدت البكر يدع�ي اإى تغير مقعدي واجل��ش 
بالقرب منه. وكان ي ذلك دليل على تطييب اخاطر، ومع ذلك كان 

من اأثر تلك احادثة اأن قل ات�ساي بالبكر وزاد عملي مع �سدام. 
وغ�سب  ال�سكبان  الدكت�ر  بحادثة  واأخرته  �سدامًا  زرت  وعندما 
اإخباري.  اأرج�  ما برزت  اإذا  اأم�ر �سغرة  قائا: هذه  البكر، رد علي 
�سيء،  بكل  تخري  اأن  عليك  م�ستقبا.  البكر  مع  لإثارتها  داعي  ول 
التفكر امتخلف ي الق�ر اجمه�ري بقيادة يحيى يا�سن  ول يهمك 

واأمثاله.
بن  الفج�ة  بدء  اإى  ي�سر  الذي  ن�عه  من  الأول  ه�  الرد  هذا  كان 
امحيطن  ت�رفات  من  �سدام  امتعا�ش  عن  ويعر  البكر،  وبن  �سدام 

بالبكر اأمثال يحيى يا�سن الذي كان مقربا من البكر وندما له! 
ولهذا  »التكتيكي«.  م�قفه  لل�سكبان  ين�ش  م  �سداما  اأن  ويبدو 

ام��س�ع ق�سة اأرويها عند احديث عن �سدام. 

البكر وجل�س التخطيط
خال فرة ا�ستيزاري الأوى، كان الفريق �سالح مهدي عما�ش ين�ب 
عن رئي�ش اجمه�رية ي رئا�سة اجتماعات جل�ش التخطيط ب�سفته نائب 
رئي�ش اجمه�رية ونائب رئي�ش ال�زراء. وعندما اأعفي من منا�سبه وعن 

�سفرا ي اخارج، حل �سدام ح�سن حله ي رئا�سة جل�ش التخطيط. 
وبعد ا�ستيزاري للمرة الثانية ي ماي� )اأيار( 1972، ت�طدت عاقتي 
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ب�سدام بحكم الرتباط ال�ظيفي. وما م تعد تعقد الجتماعات الدورية 
مجل�ش ال�زراء فقد تراجعت العاقة مع البكر عما كانت عليه ي الفرة 
من  انتظامًا  اأكر  التخطيط  جل�ش  اجتماعات  اأ�سبحت  بينما  ال�سابقة، 
ذي قبل، حيث كان �سدام حري�سا على عقدها ب�سكل دوري ويدع� 
ح�س�رها، كم�ستمعن، بع�ش الك�ادر احزبية امتقدمة، وكان كثراً ما 
يق�ل ي باأنه يريد اأن ت�سعر تلك الك�ادر بعظم ام�س�ؤولية التي نتحملها 
احزب  اأع�ساء  »يتعلم«  وحتى  للعراق،  القت�سادية  ال�س�ؤون  اإدارة  ي 

مبادئ القت�ساد والإدارة ويكف�ا عن كتابة التقارير احزبية. 
ومع اأن البكر م تعد له عاقة مبا�رة مجل�ش التخطيط، فقد كنت 
وزارة  وت��سيات  اجتماع  كل  منهاج  اإليه  اأبعث  اأن  على  اأحر�ش 
اأوًل، وليبدي  ال�س�رة«  ليك�ن »ي  ام�ساريع  باإحالة  امتعلقة  التخطيط 
ماحظاته عليها ثانيًا. وا�ستمرت احالة على هذه ال�ساكلة لفرة ط�يلة. 
التي  الع�سبية  باحالة  هاتفيا  البكر  بي  ات�سل  الأيام،  اأحد  �سبيحة  وي 

ع�دنا عليها قائا:
ال�زراء  – دكت�ر ج�اد.. قل ي من ه� رئي�ش اجمه�رية ورئي�ش 

ي هذا البلد؟ 
– اأنت بالطبع يا �سيادة الرئي�ش.. جاء ج�ابي له، واأنا منده�ش من 

�س�ؤاله.
– ومن ه� رئي�ش جل�ش التخطيط الفعلي.. األي�ش ه� رئي�ش ال�زراء؟ 

– نعم، بطبيعة احال.
– اإذن، �سدام ح�سن لي�ش �س�ى نائب ي.. األي�ش كذلك؟ 

– نعم يا �سيادة الرئي�ش.
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– اإذن، ماذا ل تعتري وزيرا من ال�زراء ولي�ش رئي�سا للجمه�رية.. 
اأطلع عليه، على الأقل، لأقف  التخطيط كي  اإي منهاج جل�ش  وتر�سل 

بنف�سي على ما يدور ي هذا البلد، وما تفعله اأنت و�سدام؟ 
م اأحر ج�ابا. كيف ل يت�سلم البكر مناهج امجل�ش وهي تر�سل اإليه 
بانتظام عن طريق رئي�ش دي�ان الرئا�سة؟ هل يتعمد يحيى يا�سن، رئي�ش 
الدي�ان، عدم تقدمها للرئي�ش لكيا يثقله بقراءة الأم�ر الفنية؟ اأم اأن يحيى 

ي�سعى خلق �سقاق بن البكر و�سدام؟ اأ�سئلة حرة م اأجد لها ج�ابا. 
لي�ش فقط  للبكر  نبعث  اأن  قابلت �سداما واقرحت عليه  اأيام،  بعد 
منهاج جل�ش التخطيط، بل بخا�سة مركزة محت�يات امنهاج ومقرح 
بالقرارات التي يحتمل ا�سدارها ثم ننتظر ماحظاته قبل عقد اجل�سة. 
�سمت �سدام برهة. ثم التفت اإي مت�سائا عن ال�سبب وما اإذا كان 
الإحراج، وحتى  ب�سيء من  بي، وبدبل�ما�سية مقرونة  ات�سل  قد  البكر 
ل ي�ؤدي ج�ابي اإى زيادة اح�سا�سيات بينه وبن البكر اأخرته بخا�سة 
حديثي مع البكر. وب�سكل يفهم منه اأن البكر راغب ي اأن يك�ن ي 

»ال�س�رة القت�سادية دوما«.
وفهم �سدام ال�س�رة، وتاأفف. ثم وافق على مقرحي.

البحث عن �شعدون حمادي 
رغم اأن الدكت�ر �سعدون حمادي من اأبناء مدينة كرباء، لكنني م 
اأكن على معرفة به، واإن كنت قد �سمعت عنه الكثر. كان رئي�سا لتحرير 
جريدة »اجمه�رية« منذ الأيام الأوى لث�رة 14 ي�لي� )م�ز( 1958، 
ام�ؤلفات ي  العراقي، وله بع�ش  البعث  ام�ؤ�س�سن الأوائل حزب  ومن 
ال�سيا�سة والقت�ساد وال�حدة العربية. وبعد �سيطرة عبد ال�سام عارف 
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على مقاليد احكم ي 18 ن�فمر )ت�رين الثاي( 1963، اأبعد حمادي 
عن من�سبه ك�زير لاإ�ساح الزراعي، ومن ثم غادر العراق. 

ات�سل   ،1968 )م�ز(  ي�لي�   30 ي  ا�ستيزاري  من  قليلة  اأيام  بعد 
بي البكر وطلب مني البحث عن الدكت�ر حمادي ودع�ته للع�دة اإى 
العراق بغية تعيينه ي من�سب هام. وي امكامة ذاتها طلب مني تر�سيح 
اأ�سخا�سًا من ال�سيعة من�سبي حافظ البنك امركزي ورئا�سة �ركة النفط 

ال�طنية. 
اإحدى مكاتب الأم امتحدة  اأن �سعدون حمادي يعمل ي  علمت 
برجاء  البكر  ر�سالة  واأبلغته  هاتفيا،  به  ات�سلت  وبعد جهد  دم�سق.  ي 
الع�دة اإى العراق ف�افق على الف�ر. ووعد بال��س�ل اإى بغداد خال 

اأ�سابيع قائل. 
خال البحث عن مر�سح ل�ركة النفط ال�طنية، كان فكري من�سبا 
على تر�سيح �سخ�سية متميزة �سيا�سيا لهذه ام�ؤ�س�سة التي اأ�سبحت رمزا 
العراق.  ي  العاملة  الأجنبية  النفط  �ركات  به  العراق  ي�اجه  وطنيًا 
لأنه –  النايف  الرزاق  عبد  ال�زراء  رئي�ش  اإبعاد  ي  �سببا  اأي�سا  وكانت 

ح�سب ادعاء البكر – اأراد اإلغاء هذه ال�ركة! 
ومن هذا امنطلق، كتبت للبكر ر�سالة �سخ�سية و�رية اقرحت فيها 
ناجي طالب ب�سفته رئي�ش وزراء �سابق واأحد ال�سباط الأحرار ي ث�رة 
1958، كمر�سح اأول ثم الدكت�ر �سعدون حمادي كمر�سح بديل ي 
اقرحت  فقد  امركزي  البنك  حافظية  اأما  طالب.  ناجي  اعتذار  حال 
للبنك  اإنه كان حافظا  اأولهما،  ل�سببن:  الدكت�ر عبد اح�سن زلزلة  لها 
امركزي عام 1963، ونقل بعدها �سفرا للعراق ي طهران، وثانيهما، 

لأن م��س�ع ر�سالته للدكت�راه كان عن ال�سيا�سة النقدية ي العراق. 
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م  لكن  امركزي،  للبنك  حافظا  زلزلة  الدكت�ر  تعين  قرار  و�سدر 
يعن اأحد على راأ�ش �ركة النفط ال�طنية.

و�سل �سعدون حمادي اإى بغداد، وجاء لزيارتي ي وزارة التخطيط، 
حيث اأخرته باأي قد ر�سحته من�سب رئي�ش �ركة النفط ال�طنية.

ي  مقابلته  م�عد  بتحديد  ف�عد  حمادي  بع�دة  البكر  اأعلمت 
�س�اء  البكر  من  اأ�سمع  اأن  دون  اأي��ام  عدة  مرت  العاجل.  القريب 
ح�ل تعين �سعدون اأو حديد م�عد مقابلته. وي م�ساء اأحد الأيام، 
الق�ر اجمه�ري ح�س�ر جانب من اجتماع جل�ش  اإى  ا�ستدعيت 

قيادة الث�رة. 
الق�ر: �سالة  الثاي من مبنى  الطابق  قاعة الجتماعات ي  دخلت 
جل�ش  اأع�ساء  ح�لها  واجتمع  البكر  ت�سدرها  ط�يلة  وطاولة  كبرة 
زال  ما  الذي  �سدام،  يكن  م  للحزب.  القطرية  والقيادة  الث�رة  قيادة 
م يعن بعد ي من�سب نائب رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة، جال�سا بجانب 
البكر. بل لحظت اأنه اختار اإحدى ج�انب الطاولة واى ج�اره جل�ش 
حردان التكريتي، يقابله ي الطرف الآخر �سالح مهدي عما�ش. وي 
نهاية الطاولة، راأيت حماد �سهاب وعلى ي�ساره �سعدون غيدان. ومن 
اأع�ساء القيادة القطرية الذين كنت على معرفة بهم محت عبد اه �سل�م 
ال�سامرائي جال�سا ي نهاية طاولة الجتماعات مقابل البكر. فاتخذت 

مكاي اإى جانبه. 
مرت فرة ق�سرة ان�سغل فيها البكر بتقليب حزمة من الأوراق كانت 
يقراأها  ثم وجدها وراح  معينة،  العث�ر على ورقة  يحاول  اأمامه وكاأنه 

ب�س�ت م�سم�ع. 
طالب  ناجي  تر�سيح  ح�ل  ال�سخ�سية  ر�سالتي  هي  ال�رقة  كانت 
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من  طلبت  لقد  وقال:  »الرفاق«  اإى  البكر  التفت  حمادي.  و�سعدون 
الدكت�ر ج�اد اأن يقرح ا�سمن لرئا�سة �ركة النفط ال�طنية، فر�سح لنا 

ناجي طالب و�سعدون حمادي. فما راأيكم؟ 
لقد فات البكر اأن يذكر اأنه طلب مر�سحن من اأبناء الطائفة ال�سيعية. 
بادري عبد اه �سل�م بال�س�ؤال عن �سعدون حمادي. اأين ه� الآن.. 

ماذا يعمل اأين كان.. فاأجبته ب�ج�ده ي بغداد حاليا. 
– ماذا ه� ي بغداد.. ت�ساءل �سل�م. 

– لأن ال�سيد رئي�ش اجمه�رية طلب مني البحث عنه ودع�ته. 

التهجم  عبارات  من  بجملة  اأردف  بل  بال�س�ؤال،  �سل�م  يكتف  م 
حت  دم�سق  ي  والإقامة  واجن  بالنتهازية  اإياه  متهما  حمادي  على 
مظلة الأم امتحدة، ي ال�قت الذي كان ه� ورفاقه يتجرع�ن عذاب 

ال�سج�ن ومرارة امعتقات. 
م اأجد ج�ابا لهذا الكام. كما ده�ست ل�سك�ت البكر وه� الذي 

طلب مني دع�ة حمادي للع�دة اإى العراق. 
م�ست ب�سع دقائق. م يتكلم »رفيق« اآخر غر �سل�م.

ا�ستف�ر البكر ثانية عما اإذا كان هناك من يرغب ي اإبداء الراأي اأو 
بينما  اأحد. و�سكت اجميع.  مناق�سة تعين حمادي. م يطلب الكلمة 

راح البع�ش يقلب ي الأوراق ام��س�عة اأمامه. 
النقا�ش  البكر  بها  اأدار  التي  للطريقة  مبتئ�سا  خرجت من الجتماع 

وعدم دفاعه عن حمادي. 
م�ست اأ�سابيع دون اأن ي�سدر البكر قراره بتعين حمادي. اإحراج ل 
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حد له جاه رجل ترك وظيفته ي الأم امتحدة وعاد اإى وطنه بدع�ة من 
رئي�ش اجمه�رية. 

ويبدو اأن حمادي من خال خرته ي التعامل مع »رفاقه ي الن�سال« 
اأدرك اأ�سباب تاأخر تعيينه رئي�سا ل�ركة النفط ال�طنية ما دفع به اإى تقدم 

طلب للبكر لتعيينه اأ�ستاذا ي كلية الزراعة. 
اأخذت الطلب وت�جهت مقابلة البكر. و�رحت له ظروف ع�دة 
حمادي واقرحت تعيينه ع�س�اً غر متفرغ ي جل�ش التخطيط، اإ�سافة 
لتعيينه ي كلية الزراعة. وافق البكر، و�سدر امر�س�م اجمه�ري بذلك.
الث�رة  قيادة  جل�ش  قرار  �سدر  حتى  ق�سر  وقت  �س�ى  م�ش  وم 
بتعين حمادي رئي�سا ل�ركة النفط ال�طنية. ومن هناك انتقل الدكت�ر 
حمادي لي�سبح وزيراً للنفط، ف�زيراً للخارجية، فرئي�سًا لل�زراء ثم حط 

به الرحال رئي�سًا للمجل�ش ال�طني.
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الف�شل الثالث والع�شرين
عما�س: ع�شكري هزمه امدنيون 

اأتردد  تعرفت على �سالح مهدي عما�ش عام 1967، عندما كنت 
على البكر ي داره. وكان عما�ش اآنذاك مازما للبكر ي زياراته ولقاءاته. 
التنظيم  �سمن  ال��ع��راق،  ي  الأوائ���ل  البعثين  من  عما�ش  ويعد 
وقد  اخم�سينات.  اأوائل  اإى  البعث  حزب  انتماوؤه  ويع�د  الع�سكري، 

كان بحق عقائديا م�ؤمنا مبادئ احزب و�سل�كيته »النظرية«. 
كان مت�ا�سعا اإى اأبعد احدود. ل تفارقه البت�سامة. 

ويرتبط  والكتاب،  والأدب��اء  ال�سعراء  يجال�ش  واأديبا  �ساعراً  وكان 
ال�س�ؤون  ي  عديدة  م�ؤلفات  وله  منهم.  ام�سه�رين  مع  ب�سداقات 
الع�سكرية، لأنه ع�سكري تدرج ي رتبه حتى و�سل اإى رتبة فريق اأول 
ركن. وكان وزيراً للدفاع عام 1963. وي 17 ي�لي� )م�ز( 1968، 
عن وزيرا للداخلية. وبعد اإبعاد النايف والداوود ي 30 ي�لي� )م�ز(، 
احتفظ من�سبه ال�زاري، اإ�سافة اإى تعيينه نائبا لرئي�ش ال�زراء. وبحكم 
وعن  التخطيط،  جل�ش  اجتماعات  لروؤ�ش  البكر  اأنابه  امن�سب،  هذا 
معا  كنا  ما  فكثرا  به،  والعائلية  ال�سخ�سية  عاقتي  ت�طدت  طريقها 
الراث  نادي  ي  العائلية  لقاءاتنا  وبالذات  الجتماعية،  امنا�سبات  ي 

امعروف با�سم اجمعية البغدادية. 
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كان عما�ش متازاً ي رئا�سته مجل�ش التخطيط، يف�سح امجال للنقا�ش 
كنت  ب�راحة،  واأق�ل  وتكلف.  اأبهة  وبدون  ماما  دم�قراطية  ب�س�رة 
اأ�سعر دائمًا براحة اأكر عندما كان عما�ش يراأ�ش الجتماعات لأنه كان 
وي�ستمع  بدقة  الفنين  ويناق�ش  وا�ستيعاب  بجدية  امجل�ش  منهاج  يقراأ 
للج�انب  ا�ستيعابه  ت�ؤكد  اأ�سئلته  وكانت  احدود.  اأق�سى  اإى  لآرائهم 
الن�احي الأمنية  تاأكيد  اأنه كان حري�سا على  اإل  للم�ساريع،  القت�سادية 

والع�سكرية للت�زيع اجغراي للم�ساريع ال�سراتيجية. 
ومع كل هذه اج�انب الإيجابية، كان اأقل جاحا من �سدام ح�سن 
ا�ستح�سال  ي  اإعفائه،  بعد  امجل�ش  اجتماعات  تروؤ�ش  ي  بداأ  الذي 

م�افقات جل�ش التخطيط. 
م اأ�سعر خال عاقاتي واجتماعاتي مع عما�ش باأنه كان »ح�سا�سا« 
الق�مين.  لبع�ش  اأو مهاجما لهم، بقدر ما كان منتقدا  ال�سي�عين  من 
ال�سي�عين  وقتلنا   1963 ي  للحكم  جئنا  »اإننا  اأحيانا:  يق�ل  وكان 
وذبحناهم دون مرر. وحتى ي ذلك القتل والذبح ميزنا بن ال�سي�عي 
ال�سي�عي�ن  القادة  اأعدم  ال�سيعية، حيث  الطائفة  وال�سي�عي من  ال�سني 

ال�سيعة وبقي على قيد احياة ال�سي�عي�ن من الطائفة ال�سنية!«.
كان  لكنه  ب�سيا�سته،  ل  النا�ر،  عبد  ب�سخ�ش  معجبا  عما�ش  وكان 
م�ستاًء من تكرار اعتقاله عندما كان لجئا ي القاهرة من قبل ال�سلطات 
ام�رية، ي كل منا�سبة يح�ر فيها عبد ال�سام عارف اأو اأي م�س�ؤول 
واأولئك  ع�سكري�ن«  »نحن  لغة  يردد  عما�ش  يكن  وم  كبر.  عراقي 
»مدني�ن«. وم اأ�سعر منه بنرة مييز بن ع�سكري ومدي. فعلى الرغم من 
ح�س�له على الرتبة الع�سكرية ب�سكل حقيقي، اإل اأنه كان دائما يرتدي 
باأنه »ع�سكري  الذي و�سف  التكريتي  ماب�ش مدنية، بعك�ش حردان 
ح�ش م�ا�سفات ال�سابط العراقي: �سيف وكاأ�ش واأنثى« [1] وبخاف 
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�سعدون غيدان الذي م تكن له باحزب اإل �سلة ه�سة وقد و�سف باأنه 
�سابط »اأغمد ال�سيف وتفرغ للكاأ�ش والأنثى« [2].

ومع �سخ�سية عما�ش هذه امتزجت �سخ�سية اأخرى ات�سمت بع�ش 
ال�سيء بالع�سبية ورد الفعل ال�ريع، دون �سر اأو تاأن. اإن ح�ادث كثرة 
رافقت عما�ش من ي�لي� )م�ز( 1968. ولعل �رد بع�ش تلك اح�ادث 
بع�ش  �سخ�سية عما�ش من جهة، وعلى  ال�س�ء على  يلقي  اأن  �ساأنه  من 
امناورات التي كانت جري داخل القيادة وت�ستفحل �سيئا ف�سيئا لتمهد 
الطريق ل�سدام ح�سن ي ت�سلم زمام الأم�ر وب�سكل مطلق م ي�سبق له 

مثيل ي تاريخ العراق امعا�ر، من جهة اأخرى. 

اإليه  اأ�ساءت  ت�رفات  للداخلية،  وزير  وه�  عما�ش،  ت�رف  لقد 
�سخ�سيا بالرغم من اأن هناك اأ�سخا�سا ي القيادة كان�ا يدفع�نه اإليها. 
فمثًا، عند �سدور قرار وزارة الداخلية منع ال�سيدات ارتداء اماب�ش 
الفتيات  �سيقان  ر�ش  العراق ي  التي عمت  ال�ا�سعة  واحملة  الق�سرة 
وال�سيدات بالأ�سباغ. م يكن عما�ش وراء القرار، بل خراه طلفاح 
عندما كان حافظا للعا�سمة وه� الذي ا�ستطاع اإقناع البكر باأن الف�ساد 
وت�ستلزم  خطر  ي  العربي  ال�رف  واإن  العراق  �سيعمان  والفج�ر 
بالل�ن  �سيقانهن  ب�سبغ  وال�سيدات  الفتيات  معاقبة  عليه  امحافظة 
اأجهزة ال�رطة بتنفيذ قرار »العفة والطهارة« وتذمر  الأ�س�د. وقامت 
النا�ش و�ستم�ا عما�ش، الذي م يكن �ساحب القرار، بل منفذه ب�سفته 

وزيرا للداخلية.

وبعد فرة، الغي القرار بتدخل من �سدام ليزيد من �سعبيته. وتنف�ش 
وراء  كان  الذي  ه�  طلفاح  خاله  باأن  يعلم�ا  اأن  دون  ال�سعداء  النا�ش 

القرار ولي�ش عما�ش الذي ان�سبت عليه اللعنات. 
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وهكذا، كلما ت�رط عما�ش بق�سية من هذا الن�ع، غا�ش »ب��سة« 
ي الأر�ش و�سعد �سدام »ب��سة«. ولعل مثل هذه امفارقات واح�ادث 
واحد  كل  اإليه  اآل  الذي  ام�سر  حديد  ي  ام�ؤثر  فعلها  فعلت  التي  هي 

منهما. وهناك مفارقات اأخرى ل تقل اإثارة �ساأورد بع�سا منها.
والبعث،  النا�ر  عبد  جمال  عن  احديث  عند  ذكرت  قد  كنت  •	
باأن امر�سح احقيقي من�سب نائب رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة، كان 
�سالح مهدي عما�ش ولي�ش �سدام ح�سن. ومع اأن الأول م يعن 
ي من�سب النائب، فاإنه م يبد اأي تذمر علني بالرغم من اأنه كان 
للحزب وع�س�اً ي جل�ش  الق�مية والقطرية  القيادتن  ع�س�ا ي 
قيادة الث�رة، ونائبا لرئي�ش ال�زراء، ومن اأقدم احزبين �سمن تلك 

امجم�عة القيادية.
وحاول  النائب.  من�سب  �سدام  تعين  �سبب  عن  مرة  �ساألته  وقد 
ومتطلبات  اجماعية  القيادة  اإطار  ي  م  الأمر  بان  الترير  عما�ش 
تلك امرحلة، دون اأن ينتق�ش من �سدام. بل بالعك�ش، قال ي باأنه 
ملتزم ما يراه احزب، واإنه ل مانع لديه حتى ل� عينه احزب عريفا 

ي اجي�ش! 
ولكن، كما ات�سح بعدئذ اأن عما�ش بقي متاأما من تلك امناورة. 

وكان يعرف ماما ما �سيحدث بالعراق ل� انفرد �سدام باحكم.
	•بعد النقاب باأ�سابيع، التقيت عما�ش ي مكتبه ب�زارة الداخلية 
اإى  الذهاب  على  اتفقنا  قد  كنا  حيث  ليًا،  التا�سعة  ال�ساعة  ي 

اجمعية البغدادية لتناول الع�ساء. 
عليه  تكد�ست  ال��ذي  مكتبه  خلف  كعادته  واقفا  عما�ش  كان 
جم�عة كبرة من املفات )الأ�سابر القدمة ذات اخيط الأخ�ر 



-383-

ام�رثة من العهد العثماي(. وما �ساألته عن تلك املفات قال: تعال 
مديرية  لدى  امحف�ظة  الدولة  م�ظفي  كبار  ملفات  اإنها  اأنظر.. 
اإى مكتبي لدرا�ستها مهيدا لإعادة  اأح�رتها  العامة.. وقد  الأمن 

ت�سنيفها ما ين�سجم وتطلعات الث�رة! 
وت�ساءلت مازحا: هل تريد ت�سنيف املفات اأم ت�سنيف اأ�سحابها؟
 وم يرد. ولكنه اأطلعني على الرقيم ام�ستخدم لت�سنيف كل ملف. 
اأو  اأو )�ش(  فبعد رقم املف ي�جد خط مائل يعقبه احرف )�ش( 
)�ش( اأو )م(. واأو�سح الأمر بالق�ل اإن احرف الأول يعني )�سني( 
والثاي )�سيعي( والثالث )�سابئي( اأما احرف الأخر في�سر اإى اأن 
اله�ية  اإى  ي�سر  احرف  فاإن  اآخر،  وبتعبر  م�سيحي.  يع�د  املف 

الطائفية لكبار م�ظفي الدولة. 
ويبدو اأن هذه الإ�سارة لانتماء الطائفي كان يعمل بها منذ تاأ�سي�ش 
الدولة وا�ستمر العمل بذلك حتى الآن، مع احتمال زيادة ي بع�ش 

الأحرف! 
ومع هذا الت��سيح، م اأ�سدق تف�سر عما�ش مدل�ل تلك احروف. 
لكنه عاد واأكد ذلك مبينا اإن ت�سنيفه ه� يقع �سمن جم�عة حرف 
)�ش( بالرغم من اأن والدته �سيعية من منطقة الفحامة واأنه تربى ي 

منطقة �سيعية. 
	•كان عما�ش ي�ؤكد با�ستمرار على �رورة جنب اأخطاء عام 1963 
واماآ�سي التي عانى منها ال�سعب واحزب ب�سبب ت�رفات احر�ش 
الق�مي اآنذاك. لذلك كان يق�ل ي كل منا�سبة باأن ام�اطن العراقي 
يجب األ ي�سعر اإل بالأمان والطمئنان. ول يج�ز اأبدا ظه�ر اأية 
التنظيمات  تلك  كانت  ل�  حتى  ال�سارع،  ي  م�سلحة  تنظيمات 
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باأفراد  العق�بات  اأق�سى  �سينزل  للداخلية  ك�زير  واأنه  فل�سطينية. 
امقاومة  بلبا�ش  اأحدهم  �س�هد  ل�  فيما  الفل�سطينية  امقاومة 

الع�سكري اأو �س�هد يحمل �ساحا. 
وي اإحدى الأم�سيات، وم يكن قد م�سى على النقاب اإل ب�سعة 
�س�ارع  ي  للتج�ل  اخا�سة  �سيارتي  ي  وعائلتي  خرجت  اأ�سهر 
بغداد. وعند و�س�ي اإى �سارع ال�سعدون، اأحد �س�ارع العا�سمة 
وقد  »بيج�«  ن�ع  من  بي�ساء  �سيارة  اأمامي  اأمح  بي  اإذا  الرئي�سية، 
اأطل من مقعدها اخلفي �ساب باماب�ش الع�سكرية يطلق النار من 

م�سد�سه على �سيارة »�سيفروليت« كانت اأمامه. 
وبعد ب�سعة اأمتار، ت�قفت ال�سيارة امعتدى عليها، وخلفها ت�قفت 
�سائق  بعنف  لي�سحب  منها  الع�سكري  وخرج  »البيج�«  �سيارة 
ال�سيارة وال�سيدة التي كانت جال�سة اإى جانبه ويدخلهما �سيارته 

وه� م�ستمر باإطاق النار ي اله�اء. 
�سارع  اإى  انعطفت  حتى  وتبعتها  ال� »بيج�«  ال�سيارة  وحركت 
بعيدا  وقفت  بينما  فيها  ودخل�ا  الدور  اأحد  عند  وت�قفت  اآخر 

بب�سعة اأمتار اأراقب عن كثب هذا احادث الغريب. 
تفح�ست الدار من اخارج علني اأجد ما ي�سر اإى ه�ية اأ�سحابها، 

وما اإذا كانت لإحدى الدوائر الر�سمية فلم اأر ما ي�سر اإى ذلك. 
طرقت الباب. وخرج �ساب ماب�ش مدنية. عرفته بنف�سي ومن�سبي 

وي احال اأجابني بلهجة غر عراقية ودعاي اإى الدخ�ل. 
وي �سالة الدار، وجدت ال�سيدة وزوجها جال�سن وهما ي حالة 
امكان  هذا  اإى  �سحبهما  قد  كان  الذي  والع�سكري  �سديد.  ذعر 

يقف بالقرب منهما. 
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الأمر  هذا  مثل  حدوث  عن  يعتذر  امدنية  باماب�ش  ال�ساب  وبداأ 
منظمة  مقرات  اإحدى  هي  الدار  هذه  باأن  واأفهمني  »الب�سيط«. 
التحرير الفل�سطينية. واإن الع�سكري من »منا�سلي« امنظمة. اأراد 
اأن ي�سبق ال�سيارة »ال�سيفروليت« وما م يلق »جاوبا« بداأ باإطاق 

النار بدل من ا�ستخدام »اله�رن!«.
�سيارتهما  اإى  لإي�سالهما  ب�سيارتي  وزوجها  ال�سيدة  ا�سطحبت 
ي �سارع ال�سعدون، معتذرا ما حدث لهما وم�ؤكدا باأنني �ساأبلغ 

رئي�ش اجمه�رية بذلك. 
�رطة  �سيارات  اإح��دى  من  ل�سلكي  بجهاز  بعما�ش  وات�سلت 
النجدة واأعلمته باحادث. وما �سمع عما�ش بذلك ا�ست�ساط غ�سبا 
ال�سكل  بهذا  العراقين  الذين ت�رف�ا مع  ال�ستائم على  وانهمرت 
ام�سن. ثم قال باحرف ال�احد: بغداد لي�ست �ساحة ن�سال لتحرير 
الع�سكرية  اماب�ش  ارتداء  يريدون  الذين  امقاومة  اأفراد  فل�سطن. 
وحمل الر�سا�سات، لبد لهم اأن يذهب�ا اإى حدود اإ�رائيل ولي�ش 
اإن  الت�رفات  اإن مثل هذه  اأو منعطفات بغداد.  ال�سعدون  �سارع 

تكررت، فاإن ال�سعب العراقي �سي�سحقنا ب� »القندرة«. 
قرارا  الث�رة  قيادة  جل�ش  اتخذ  احادث،  ذلك  من  اأ�سب�ع  وبعد 
يق�سي بنزع �ساح امقاومة الفل�سطينية داخل العراق ومنع اأفرادها 

من ارتداء اماب�ش الع�سكرية ما دام�ا على اأر�ش العراق. 
اجمه�رية  رئي�ش  اأناب  العمال  عيد  ي  اأي   ،1969/5/1 ي  •	
ذلك  التي خرجت ي  العمالية  التظاهرة  كلمة ي  لإلقاء  عما�ش 
عما�ش  جل�ش  التحية،  من�سة  حيث  التحرير،  �ساحة  وي  الي�م. 
ال�سلك  واأع�ساء  وال���زراء  الث�رة  قيادة  جل�ش  اأع�ساء  وبع�ش 

الدبل�ما�سي امعتمدين ي العراق. 
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قاطعه  ليخطب  فمه  فتح  كلما  وكان  كلمته.  ليلقي  عما�ش  وقف 
العمال بالهتاف مرددين ال�سعارات امعروفة ي مثل هذه امنا�سبات. 
من  بالهتاف  العمال  وليقاطعه  جديد.  من  ليبداأ  برهة  في�سكت 
منهم  طالبا  بامتظاهرين  و�ساح  عما�ش  �سر  عيل  وهنا  جديد. 

ال�سك�ت واإل ف�سيحرم�ن من العطلة الر�سمية ي الي�م التاي.
األ  ليق�ل:  اجب�ري  واأظنه حامد  ال�زراء،  اأحد  اإى  التفت  وهنا 
الرادي� والتلفزي�ن. هذه  ينقل حيا ي  باأن خطابه  يعرف عما�ش 

م�سكلة عما�ش. يفقد �سره ب�رعة!
	•ذات ي�م زاري ي مكتبي ب�زارة التخطيط امهند�ش كمال ال�ساعر 
�ساحب دار الهند�سة امعروف ومعه جهاد كرم ع�س� قيادة حزب 
اأنه  كمال  خالها  اأخري  جاملة،  زيارة  كانت  لبنان.  ي  البعث 
مجل�ش  رئي�سا  ب�سفته  عما�ش  مهدي  �سالح  �ساعة  بعد  �سيقابل 
التخطيط، لأنه يريد ال�ق�ف على اإمكانية اح�س�ل على مقاولت 
الأعمال الهند�سية للم�ساريع احك�مية ي العراق، خا�سة واأنه كان 

ي�ساعد احزب بالترعات الكثرة ط�ال ال�سن�ات اما�سية. 
بعدم  ن�سحتهما  وجهاد  كمال  مغادرة  وقبل  الزيارة.  انتهت 
التحدث مع عما�ش ي �س�ؤون امقاولت وام�ساريع لأن »اجماعة« 

ل يحبذون ال��ساطات. 
بعد �ساعتن تقريبا، ات�سل بي عما�ش هاتفيا ليق�ل:
– كمال ال�ساعر وجهاد كرم قد اأودعا الت�قيف.

جهاد كرم  اأن  ثم  ذلك؟  ي�ستدعي  ما  حدث  هل  ماذا؟  ولكن   –

ع�س� قيادي. 
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ال�ستائم  من  ط�يلة  مقدمة  وبعد  مفاده،  ما  عما�ش  ج�اب  جاء 
مقاولت  على  اح�س�ل  اأجل  من  للت��سط  جاءا  اأنهما  عليهما، 

بحجة ترعات كمال ال�ساعر للحزب. 
ومع اأنه م الإفراج عنهما بعد ي�م اأو ي�من، ولكن هذا الت�رف 
على  �ساعد  كما  الق�مية،  القيادة  لدى  نف�را  خلق  قد  �سك  ول 

ا�ستغال احادث للنيل من �سخ�سية عما�ش. 
	•ي اأواخر عام 1970، ات�سل بي عما�ش وقال باأن القيادة تفكر ي 
اإجراء تعديل وزاري ي العراق لإدخال عنا�ر �سيعية فيها. لذلك 

فه� يرج� تر�سيح اأ�سماء من ال�سيعة العاملن ي وزارة التخطيط. 
قلت له ل ي�جد ي ال�زارة �س�ى مدير عام �سيعي واحد ه� مدير 
عام الدائرة القان�نية ي اجهاز امركزي لاإح�ساء، وه� رجل كبر 
ي ال�سن، وقد طلبت من جل�ش قيادة الث�رة اإحالته على التقاعد. ثم 
اقرحت عليه مازحا ب�رورة الرج�ع اإى ملفات وزارة الداخلية 
التي �سبق احديث عنها فهي خر م�سدر للت�سنيف الطائفي للمدراء 

العامن ي الدولة العراقية! 
حميد  ا�سمه  عام  مدير  هناك  األي�ش  عجيب..  قائا:  عما�ش  رد 

ال�سماع واآخر ا�سمه عدنان العل�ي؟ األي�ش هما من ال�سيعة؟ 
قلت: الذي اأعرفه ه� اأن ال�سماع من مدينة ام��سل.. والعل�ي من 
مدينة الرمادي.. ويدعي اأنه كان زميا لك ي الدرا�سة.. اأترغب 

ي اأن اأ�ساألهما؟ 
– كا.. كا.. كان ج�اب عما�ش. 

كنا  الذي  فاروق  بعما�ش ي مطعم  التقيت  الي�م،  م�ساء ذلك  ي 
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ال�سيخلي.  الكرم  وعبد  �سدام  عليه  وي��ردد  دوم��ا،  عليه  نردد 
و�ساألته عن التعديل ال�زاري الذي حدثني عنه، فاأجاب باأن احقيقة 
اإى امكتب امهني  لي�ست كذلك واإما تقارير حزبية كثرة وردت 
ال�سيعة ي  العامن من  للحزب ح�ل وج�د عدد كبر من امدراء 
وزارة التخطيط من بينهم ال�سماع والعل�ي. ولكن ام��س�ع... 
وهنا �سكت عما�ش وم يكمل حديثه، حيث دخل امطعم لي�ساركنا 
امائدة �سخ�ش اآخر اأ�سمه ن�ري حمادي الذي كان رئي�سا محكمة 
هذا  ي  امطعم  ح�س�ره  �سبب  عن  عما�ش  �ساأله  وعندما  الث�رة. 
ال�قت امتاأخر، اأجاب حمادي بافتخار عن اإجازاته لذلك الي�م، 
�ستم  اأنه  كيف  واأو�سح  الإعدام  اأحكام  من  العديد  اأ�سدر  حيث 
امتهم الفاي واأ�سكت حامي امتهم الآخر، لأنه كان على عجلة 
الرفاق  بع�ش  من  لدع�ة  تلبية  امطعم  اإى  امجيء  ويريد  اأمره  من 

الذين جل�س�ا اأمامنا على مائدة اأخرى. 

انتهى حمادي من كامه وغادر مائدتنا لي�سارك »رفاقه« ي امائدة 
الأخرى. بعدها التفت اإي عما�ش وقال: 

من  ي�سدر  خطر  كام  اإنه  الرجل..  هذا  كام  �سمعت  هل   –

�سخ�ش مري�ش نف�سيا.. وعندما ا�ستف�رت منه عما �سيتخذه بهذا 
ال�ساأن.. اأجاب باأنه �سيحدث رئي�ش اجمه�رية لتعين �سخ�ش اآخر 

لرئا�سة حكمة الث�رة. 

م�ست عدة اأ�سهر بعد تلك الأم�سية وم ينقل ن�ري حمادي. لكنه 
ح�س�ر  ام�رعة  �سيارته  ا�سطدمت  حيث  طريق،  حادث  تعر�ش 
اأن  حفلة �سباق ريا�سي، ب�ساحنة كبرة. وكان من نتيجة احادث 

فقد ذاكرته. 
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وامثر، اأن جار اه العاف الذي حل حل ن�ري ي رئا�سة حكمة 
فجاأة  اأ�سيب  بالإعدام،  كثرة  اأحكاما  الآخر  ه�  واأ�سدر  الث�رة 

ب�سلل ن�سفي وبقي مقعدا ي داره. 
يرى  وكان  القدم.  كرة  وبالذات  بالريا�سة،  م�لعا  عما�ش  كان  •	
باأن الإكثار من ال�سباقات الريا�سية �ستلهي ال�سعب وت�سليه فين�سى 
حم�ش  لذلك  امناوئة.  احزبية  التكتات  عن  ويبتعد  هم�مه 
اأمريكا،  ي  يقيم  كان  الذي  القي�سي  عدنان  العراقي  للم�سارع 
اإى الع�دة للعراق واأقام له امهرجانات الريا�سية وحلقات  فدعاه 

ام�سارعة. 
ومع اأن امطلعن كان�ا يعرف�ن اإن تلك ام�سارعات كانت للتهريج 
ومدعاة لل�سخرية، اإل اأن عما�ش ا�ستطاع ا�ست�سدار قرار من جل�ش 
قيادة الث�رة منح ام�سارع القي�سي �سيارة وقطعة اأر�ش وامال الازم 

لت�سييد دار عليها. 
قيادة  جل�ش  اأع�ساء  من  م�ؤيدون  له  �سعبيا،  بطا  القي�سي  واأ�سبح 
فيها  �سارك  م�سارعة  حفلة  وقتها  نظمت  وقد  وال���زراء.  الث�رة 
وم  »ك�ريانك�«.  الفني  اأ�سمه  اأمريكي  م�سارع  مقابل  القي�سي 
ال�سلك  واأع�ساء  ال���زراء  ودعي  بكاملها.  للقيادة  مقاعد  حجز 
الدبل�ما�سي. وقد دعيت بهذه امنا�سبة، حيث ذهبت فعا ا�ستجابة 

لطلب ابني جعفر الذي م يزد عمره اآنذاك عن 6 �سن�ات. 
بداأت ام�سارعة. وي كل ج�لة يف�ز بها القي�سي على غرمه، تتعاى 
بال�سيا�سة  منددة  وقادتها،  الث�رة  بحياة  م�سيدة  اجمه�ر  هتافات 

الأمريكية اللعينة ومطامعها ي امنطقة! 
من  بالرغم  الأمريكي  ام�سارع  على  القي�سي  انت�ر  النهاية  وي 
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ال��دوري  عزت  »الرفاق«  واندفع  الأخ��ر  هذا  ج�سم  �سخامة 
و�سالح مهدي عما�ش واآخرون اإى احلبة يحت�سن�ن القي�سي الذي 
يل�ح�ن  وراح�ا  الأمريكي!  ال�ستعمار  على  النت�سار  لهم  حقق 
ام�سارع  اأم��ا  النت�سار.  ن�س�ة  عن  تعبرا  اله�اء  ي  مناديلهم 
الغا�سب،  اأن اجمه�ر  به بل  اأي اهتمام  اأحد  يبد  الأمريكي، فلم 

اأمطره ب�ابل من قناي ام�روبات الغازية. 
نظرت ح�ي لأرى التقزز امقرون بالبت�سامة ال�ساخرة على وج�ه 

بع�ش ال�زراء ورجال ال�سلك الدبل�ما�سي. 

ال�راع اخفي بن عما�س وحردان
م يكن هناك �راع علني بن عما�ش وحردان التكريتي، فمنا�سب 
الداخلية  ووزير  ال�زراء  رئي�ش  نائب  عما�ش  مت�ساوية.  كانت  كليهما 
برتبة فريق اأول ركن. وحردان نائب رئي�ش ال�زراء ووزير الدفاع برتبة 
ولكل  الث�رة.  قيادة  جل�ش  ي  ع�س�  وكاهما  ركن.  طيار  اأول  فريق 
ي  يختلفان  كانا  فاإنهما  ذلك  ومع  حببة.  مت�ا�سعة  �سخ�سية  منهما 

م�ساألتن: 
الأوى، اأن عما�ش حزبي قدم تدرج ي �سف�ف احزب حتى اأ�سبح 
القطرية. ي حن م يكن حردان متقدما حزبيا ول  القيادة  ع�س�ا ي 
خراه  عدنان  امقدم  يراأ�سه  كان  الذي  الع�سكري،  امكتب  ي  ع�س�ا 
طلفاح )ابن خال �سدام و�سقيق زوجته(. وام�ساألة الثانية، هي اأن حردان 
�سارك ي حركة 18 ن�فمر )ت�رين الثاي( 1963 التي اأبعدت حزب 
اأحد �سحاياها،  بينما م ي�سارك عما�ش فيها وكان  البعث عن احكم، 

حيث اأبعد اإى القاهرة. 
حزبيًا  من�سبط  عما�ش  اأن  هي  الرجلن،  بن  اأخرى  افراق  ونقطة 
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وبعيد عن روح امغامرة والتاآمر ومن�سبط اأخاقيا من حيث العاقات 
امغامرة  يحب  كان  ح��ردان  بينما  الزوجية،  خدع  خ��ارج  اجانبية 
تخ�س�ست  التي  تكريت  مدينة  من  الغرامية. وه�  وامغامرة  الع�سكرية 

ي تزويد اجي�ش العراقي بكبار �سباطه! 
بعك�ش  امدنية،  احزب  وتنظيمات  البكر  ثقة  م��سع  عما�ش  كان 
اأجهزة  قبل  من  امراقبة  حت  وت�رفاته  حركاته  كانت  حيث  حردان، 
الق�ى  ت�ازن  على  امحافظة  اأجل  ومن  لذلك،  وامخابرات.  احزب 
داخل �سف�ف القيادة واإبعاد اأي احتمال لنقاب قد يق�م به عما�ش 
اأو يق�م به حردان م�ستعينا باجي�ش.  م�ستخدما اأجهزة الأمن وال�رطة 
فقد �سدر قرار من جل�ش قيادة الث�رة ي 3 اأبريل )ني�سان( 1970 بتعين 
كل من عما�ش وحردان من�سب نائب رئي�ش اجمه�رية واإعفائهما من 

منا�سبهما الأخرى.
بقي  لأن��ه  الأرج��ح  هي  كانت  عما�ش  كفة  فان  التغير  هذا  ومع 
ع�س�ا ي القيادة القطرية للحزب اإ�سافة مهمات اأخرى كرئا�سة جل�ش 
اأما حردان فلم تكن له  التخطيط وجان النفط وجل�ش تنظيم التجارة. 

مهام اأخرى غر نيابة رئي�ش اجمه�رية وع�س�ية جل�ش قيادة الث�رة. 
املك  و�راع  الأردن،  ي   1970 )اأيل�ل(  �سبتمر  اأحداث  وبعد 
الع�سكرية  القطاعات  وامتناع  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  مع  ح�سن 
الفل�سطينين.  عن  الدفاع  من  هناك  مرابطة  كانت  التي  العراقية 
وجدت القيادة الفر�سة ال�سانحة للتخل�ش من حردان وام�ؤيدين له من 
الع�سكرين حت غطاء ل�م »الع�سكر« باأنهم هم الذين ف�سل�ا ي الدفاع 
عن الفل�سطينين. رغم ما تردد ي حينه بان عدم قيام الق�ات العراقية 
قرار  �سدر  وهكذا  للحزب.  القطرية  القيادة  من  بت�جيه  كان  بامهمة 
من جل�ش قيادة الث�رة ي�م 1970/10/9 باإعفاء حردان التكريتي من 
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ال�قت  القرار ي  امغرب. وقد �سدر  �سفرا ي  وتعيينه  منا�سبه  جميع 
وامتنع  ر�سمي.  عراقي  وفد  لرئا�سة  اأ�سبانيا  ي  حردان  فيه  كان  الذي 
حردان من تنفيذ الأمر وعاد اإى مطار بغداد لي��سع ي طائرة خا�سة 

اأقلته اإى اجزائر ليع�د منها اإى الك�يت ي فراير )�سباط( 1971. 
وي الك�يت، لقي حردان م�رعه ي�م 1971/3/30 عندما كان 
اإى  جمعة  اإبراهيم  مدحت  الك�يت  ي  العراق  �سفر  برفقة  مت�جها 
ام�ست�سفى احك�مي لإجراء بع�ش الفح��سات الطبية. وكان بانتظاره 
على باب ام�ست�سفى اأربعة م�سلحن )من عماء اإيران وال�ستعمار على 
اأطلق  اإى هناك حتى  ي�سل  العراقي(. وما كاد حردان  البيان  تعبر  حد 
عليه اأحد اأولئك ام�سلحن خم�سة عيارات نارية اأردته قتيًا ي احال. 

وم ت�ستطع ال�سلطات الك�يتية معرفة اجناة! 
الكرم  عبد  اأن  بغداد  رادي�  اأذاع  حردان  م�رع  التاي  الي�م  ي 
ال�سيخلي وزير اخارجية قد ت�جه اإى مدينة الب�رة لتفقد بع�ش م�ساريع 
اأن  ويبدو  فيها.  العمل  �سر  على  والطاع  القت�سادية  التنمية  خطة 
الك�يت مع حر�سه  مدينة  اإى  بال�سفر حتى و�سل  ا�ستمر  قد  ال�سيخلي 
حرا�سه  عدد  زاد  وقد  الك�يت  من  عاد  ولكنه  اأفراد.  �ستة  من  ام�ؤلف 
اج�سدية  الت�سفيات  �سفحات  من  اأخرى  �سفحة  وط�يت  ع�رة.  اإى 
للقيادين. وم تبق اإل �سفحة �سالح مهدي عما�ش، الع�سكري الامع 
احميم  ال�سديق  ال�سيخلي،  الكرم  عبد  و�سفحة  امخ�رم  واحزبي 

ل�سدام. 
وم يطل النتظار... 

من جميع  وال�سيخلي  عما�ش  اأعفي  )اأيل�ل( 1971،  �سبتمر  ففي 
منا�سبهما وعينا �سفرين ي اخارج. وكان النطباع العام اإن اإخراجهما 
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اإخراج  اأراد  اإن �سدامًا  البكر و�سدام. وكان وا�سحا  كان برتيب من 
عما�ش مقابل اإخراج ال�سيخلي نزول عند رغبة البكر. 

امن�س�ر مع  تلفزي�ن بغداد، كنت ي نادي  عند �سماعي اخر عر 
مدل�ل ناجي امحنة [3] اأحد اأع�ساء قيادة فرع بغداد. ا�ستغربت لهذا 
القرار امفاجئ و�ساألت امحنة اإن كان ذلك دليا على وق�ع خاف بن 
البكر و�سدام لأن ال�سيخلي كان ح�س�با على �سدام فيما كان عما�ش 
يختلف  اأن  ت�سدق  هل  قائا:  امحنة  علق  وهنا  البكر.  على  ح�س�با 
اأن  البع�ش..  بع�سهما  ويكمان  متفقان  اأنهما  اأبداً.  و�سدام؟  البكر 
اإعفاء عما�ش وال�سيخلي مثل ت�سفيات مرحلية.. و�ستلحقها ت�سفيات 

اأخرى.. �سيئا ف�سيئًا. 
كان كام امحنة اأمرا خطرا بالن�سبة ي، ما ينم عن نقد للبكر و�سدام. 

فاإذا و�سل اإى اأ�سماع امعنين، فانه �سيذهب ي »�ستن داهية!«.
داره،  ي  لزيارته  ذهبت  فقد  بعما�ش،  تربطني  التي  ولل�سداقة 
داخله.  الكام  يخ�سى  وكاأنه  الدار  حديقة  اإى  عما�ش  وا�سطحبني 
فقال وه� ي حالة  اإعفائه،  اأ�سباب  منه عن  ا�ستف�رت  احديقة  وي 
ع�سبية باحرف ال�احد: هذه مناورة من �سدام التكريتي لأنه يريد اأن 
يا دكت�ر ج�اد..  اأق�لها �راحة لك  العراق.. ودعني  ينفرد بحكم 
دم�ي  �سخ�ش  اإنه  اأنهارا..  الدماء  ف�ست�سيل  باحكم  �سدام  انفرد  ل� 
خطر.. رئي�ش ع�سابة ل اأكر ول اأقل.. ولكن اطمئن فاإنني �ساأع�د 
للعراق بعد اأ�سهر قليلة من�سب رئي�ش ال�زراء وهذا اتفاق بيني وبن 

البكر. 
�را  واحفظه  الكام  هذا  تذكر  عما�ش:  قال  الدار  مغادرتي  وعند 

بيننا.. ل� حكم �سدام العراق فاإن الدماء �ست�سيل اأنهارا! 
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وقد اأثبتت الأيام �سحة ما ت�قعه عما�ش ح�ل �سدام ولي�ش ما ت�قعه 
ح�ل ع�دته للعراق رئي�سا لل�زراء.

وم م�ش اأيام على اإعفاء عما�ش وال�سيخلي حتى كرت ال�سائعات 
الت�ساوؤلت  القيادة. وكرت  عن وج�د خافات عميقة ي �سف�ف 
جريدة  الت�ريح  اإى  ح�سن  ب�سدام  دفع  ما  احزبية،  احلقات  داخل 
اإعفاء هذين  اإن  »ال�سيا�سة« الك�يتية بنفي ال�سائعات التي ترددت من 
الرجل  بعدها  �سدام  ليظهر  القيادة  ي  خاف  نتيجة  كان  القيادين 
الأول،  الث�رة  رجل  ه�  البكر  اأن  على  تاأكيده  رغم  الق�ي،  الأول 
وان الإعفاء كان »وفقا مبداأ النقد الذاتي الذي مار�سه احزب ي ج� 

دم�قراطي«. 
وغادر عما�ش بغداد لت�سلم مهامه �سفرا ي م��سك�، ومن ثم �سفرا 
ي باري�ش وبعدها �سفرا ي فنلندا. ثم ليم�ت هناك بال�سكتة القلبية ي 
ظروف مريبة. وكان قد عاد للت� من زيارة لبغداد، وه� ي ال�ستن من 

عمره. 
الدائم  العراق  مثل  من�سب  عن  فقد  ال�سيخلي،  الكرم  عبد  اما 
الدبل�ما�سي،  ال�سلك  ي  خدمته  من  �سن�ات  وبعد  امتحدة.  الأم  ي 
ا�ستدعي اإى بغداد ح�س�ر اجتماع لل�سفراء العراقين ثم اعتقل و�سدر 
عليه حكم بال�سجن �سبع �سن�ات. وبعد خروجه من ال�سجن قتل ي�م 8 
اأبريل )ني�سان( 1980 ي بغداد بر�سا�سة ا�ستقرت ي راأ�سه عندما كان 
يهم باخروج من �سيارته لدفع فات�رة الكهرباء ي منطقة الأعظمية. وفر 

اجناة، وكالعادة، م يعر عليهم.

[1] –  اأنظر ي ذلك: ح�سن العل�ي، دولة امنظمة ال�رية. جلة امجلة العدد 560 

ي 1990/11/16
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[2] – ام�سدر ال�سابق.

[3] – اأ�سبح مدل�ل ناجي امحنة �سفرا للعراق ي عدة دول عربية اآخرها الأردن. 

ال�ج�د.  عن  واختفى  ح�سن،  �سدام  الرئي�ش  مع  للت�ساور  بغداد  اإى  ا�ستدعي 
ت��سطت زوجته لدى املك ح�سن ي اإحدى زياراته للعراق معرفة م�سر زوجها. 
ال�ستف�سار  او  التفتي�ش  بالكف عن  املك ح�سن ون�سحها  بها  ات�سل  ي�من  بعد 

عنه.
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الف�شل الرابع والع�شرين
�شدام: ال�شعود على جثث الرفاق

منذ اأغ�سط�ش )اآب( 1990، �سدرت كتب كثرة عن �سدام ح�سن، 
حلل �سخ�سيته ي اإطار العاقات اخارجية ي اأعقاب غزو الك�يت. كما 

ت�سر تلك الكتب اإى ج�انب هام�سية ل�سيا�سة �سدام الداخلية. 
اما تقارير منظمة العف� الدولية، فاإنها تقت�ر على جانب واحد ه� ما 
يتعلق باأعمال العنف والإرهاب التي يزاولها »نظام البعث ي العراق«، 

دون التطرق اإى �سدام نف�سه.
واأ�سل�ب عمله  اأو بحث ح�ل �سدام  مقالة  اأو  ولي�ش هناك كتاب 
الي�مي واأحاديثه اخا�سة واح�ادث امتفرقة، ما مكن اإن ي�ستخل�ش منه 

طريقة تفكره. 
ويع�د �سبب ذلك اإى اأن كل من كتب عن �سدام، م يتعرف عليه 
ي عمله الر�سمي الي�مي، بل ه� اإما كاتب »ا�ستاأجره« �سدام ليكتب 
اإ�سكندر،  اأمر  مع  عائلته، كما ح�سل  الذاتية و�سجرة  �سرته  عنه وعن 
العراقية  احك�مة  »ا�ست�سافته«  الأجنبية  اجامعات  اإحدى  ي  اأ�ستاذ  اأو 
ومهدت الطريق له ي اإجراء مقابات مط�لة مع بع�ش ال�زراء وكبار 
ترويج  مهمة  العراقية  وال�سفارات  الإعام  وزارة  تبنت  ثم  ام�س�ؤولن 

كتابه، كما ح�سل مع كري�ستن م��ش هيلمز. 
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ي هذا الف�سل، �ساأحاول الكام عن �سدام ح�سن كما عرفته، من 
خال العمل معه ر�سميا واللتقاء به اجتماعيا، �ساردا بع�ش الأحداث 
نف�سه ه�، ولكني  ت�س�رات �سدام عن  للقارئ  والأحاديث. و�ساأنقل 
م�ساألة  لأنها  الن�سائية،  عاقاته  ح�ل  ال�سائعات  اإى  اأتطرق  ل  �س�ف 
�سخ�سية بحتة ولأن اأغلب روؤ�ساء دول العام ل يخل�ن من تلك »اميزة« 
فهي ظاهرة تازم ال�سلطة التي تبهر اأ�س�اوؤها بع�ش الن�ساء وت�سهل مهمة 

القادة ي هذا امجال. 
واإذا اأ�رت اإى هذه العاقات من طرف خفي، فان الإ�سارة �ستقت�ر 
التي  الن�ساء و»ال��سائل«  اأتبع ي اختيار بع�ش  الذي  على »الأ�سل�ب« 

ا�ستخدمت ي النتقاء. 
ح�سن  باأحمد  لقاءاتي  جميع  خال  �سدام  عن  �سمعت  قد  اأكن  م 
اأحد  يذكر  به وم  التق  البكر. م  دار  البعث ي  قيادات  البكر وببع�ش 

ا�سمه اأمامي خال تلك الزيارات. 
جمعية  ي  كان  التكريتي  �سدام  ا�سم  �سمعت  التي  الأوى  امرة 
العراقين. وكان ذلك ي �سهر ي�ني� )حزيران( 1968.  القت�سادين 
والقت�ساد  ال�سيا�سة  �س�ؤون  ي  نتحدث  ي  �سديق  مع  كنت  حيث 

واإجراءات التاأميم التي مت ي العراق عام 1964. 
قلت ل�سديقي: اإن الأج�اء ال�سيا�سية ت�سر اإى اأن حزب البعث �سيق�م 
بانقاب.. �سيت�سلم ال�سلطة.. فلماذا ل تقلل من انتقادك لهم. ثم اأ�رت اإى 
اجدار من خلفي وقلت: اإذا طرقت هذا اجدار فاإنه �سرد.. البعث قادم. 

وهنا التفت نح�ي �سديقي قائا: اإنني ل اأتعاون ول اأ�سدق حزبا 
يق�ده �سدام التكريتي! 

 ومن ه� هذا التكريتي؟ ت�ساءلت م�سر�سا باحديث وحاول اإفهام 
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بينهم  لي�ش  واآخرون  وعما�ش  البكر  يق�ده  البعث  حزب  باأن  �سديقي 
�سدام. 

م يقتنع ال�سديق [1] وي م�ساء 30 ي�لي� )م�ز( 1968، ظهر البكر 
النايف  الرزاق  ت�سفية عبد  بيانه ح�ل  يلقي  بغداد  تلفزي�ن  �سا�سة  على 
ووقف خلفه ثاثة م�سلحن، اأحدهم عرفته ي احال، النقيب اإبراهيم 
�سابط  والثاي  النقاب.  قبل  البكر  دار  ي  اأراه  كنت  الذي  الدليمي 
»الكاكي«  ماب�ش  �ساب  والثالث  العلكاوي.  ذياب  بعد،  فيما  عرفته 

وه� ي�ستند على ر�سا�سة وبدون رتبة ع�سكرية. 
التخطيط، عرفني  ب�زارة  لتكليفي  التاي  الي�م  ا�ستدعائي ي  وعند 
ال�ساب الذي كان واقفا وراءه عندما كان يلقي خطابه ي  البكر على 
التلفزي�ن ي الليلة ال�سابقة: اإنه �سدام التكريتي. وكان لزال باماب�ش 
الكاكي ولكن بدون ر�سا�سة. بادري �سدام بالق�ل اأنه �سمع عني الكثر 
وعن جه�دي ي تعين بع�ش »الرفاق« عام 1967، راجيا اأن التقي به 
ي الأيام القليلة القادمة للتعرف على بع�سنا. وما �ساألته عن »وظيفته« 
الق�ر  ي  يعمل  باأنه  وت�ا�سع،  اأدب  وبكل  اأج��اب،  عمله،  ومقر 
داخل  باب  اإى  بيده  م�سرا  البكر،  لغرفة  جاورة  غرفة  ي  اجمه�ري 

غرفة البكر ت�ؤدي لغرفته. 
اأ�سغلها  كنت  التي  امالية  ب�زارة  مكتبي  ي  �سدام  زاري  اأيام،  بعد 
مكتب  ي  ينتظر  جل�ش  فقد  م�عد  بدون  كانت  زيارته  ولأن  وكالة. 

ال�سكرتر دون ملل اأو تذمر حتى اأذنت له بالدخ�ل. 
قال ي اأن زيارته للمجاملة والتهنئة ولزيادة التعارف. ثم �ساألني اأن 
اأ�سماء  بال�سكر وذكرت  ال�زارة. رددت  كنت قد تعرفت على ك�ادر 

بع�ش كبار م�ظفي ال�زارة الذين اآمل فيهم خرا. 
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وحيد  ا�سمه  ال�زارة  ي  رفيقا  هناك  باأن  قائا  �سدام  التفت  وهنا 
اإبراهيم مكنك العتماد عليه، فه� مثال لاإخا�ش والكفاءة النادرة. 

ومن امفارقات، اإنه بعد �سن�ات تبن ي ول�سدام حتما اإن هذا الرجل 
قد اأثبت براعة فائقة ي عدم الكفاءة وي عدم الن�ساط وي عدم اخرة 
ي اأي �سيء. واأ�سبح م��س�ع تندرنا ي اأن كفاءته ال�ظيفية هي كفاءة 

�سنة واحدة م�روبة بع�رين �سنة خدمة! 
مرت اأيام و�سدام ح�سن مار�ش مهامه الي�مية من غرفة مت�ا�سعة ي 
الق�ر اجمه�ري، بعيدا عن الأ�س�اء. ل ي�ستخدم �سيارات امر�سيد�ش 
الفارهة بل �سيارة »بيج�« �سغرة. يرد على الهاتف �سخ�سيا، وي�ستقبل 
من يريد مقابلته بدون م�عد م�سبق وبدون تفتي�ش... مكتب مت�ا�سع... 
ل اأجهزة اإلكرونية اأو اأجهزة اإن�سات، �س�ى اآلة ت�سجيل واحدة ماركة 

»فيليب�ش« ي�ستخدمها لا�ستماع اإى الأغاي الريفية! 
وي امرات القليلة التي ا�سطررت فيها اإى ا�ستخدام غرفة امغا�سل 
من  �سيء  مع  فيها  وا�سحة  الب�ساطة  لحظت  �سدام،  لغرفة  التابعة 
الف��سى. ف� »ال�ساب�نة« كانت من الن�ع ال�سعبي امعروف ي العراق 
ب�ساب�ن »الرقي« و»الليفة« من الن�ع ام�سن�ع من ق�ر نباتي. ومنا�سف 
لي�ست  فرة  ا�ستخدامها  على  م�سى  وقد  وهناك.  هنا  مبعرة  احمام 

بالق�سرة دون اأن ي�سعفها احظ ي امرور ماكنة الغ�سيل. 
ي الأ�سهر الأوى، كان �سدام يرتدي اماب�ش امدنية ولكني كنت 
احظ تطلعه اإى الظه�ر ماب�ش حديثة. وعلى حد التعبر ال�سعبي »على 

ام�دة«. 
اأرتديه،  كنت  الذي  القمي�ش  ن�ع  انتباهه  جذب  اأن  مرة  واأذك��ر 
ف�ساألني عن مكان اح�س�ل عليه. وعندما اأخرته باأن خياطا لبنانيا ي 



-401-

بروت يق�م بتجهيزي ما اأحتاج اإليه، طلب مني تزويده بعدد من تلك 
القم�سان. وعندما ا�ستف�رت عن قيا�سه، قال ما معناه اإنه ل يدري. 

وهكذا اأ�سبحت ي ال�سن�ات الأوى اأع�د من معظم �سفراتي واأنا 
اإى  واأربطة عنق،  ل�سدام، قم�سانا  ال�سخ�سية  الهدية  �سبيل  اأحمل على 
اأن وجد م�سدرا اأكر تلبية لرغباته مني. وي هذا ال�سدد، اأذكر اأي مرة 
�ساألته: »يا اأبا عدي.. يبدو اأنك ل تلب�ش اأربطة العنق التي اأجلبها لك«. 
فرد �ساحكا: »اإن الأربطة التي جلبها تقليدية وحافظة تنا�سب ال�سي�خ 
اأنه  )واأعتقد  واأزهار  فيها ورود  اأربطة جميلة  هناك  ال�سباب.  من  اأكر 

كان ي�سر اإى ماركة لي�نارد(!«.
عرف  اأرمني  خياط  العراقية  الأزياء  م�رح  على  ظهر  ما  و�رعان 

بالراعة ي هذا اميدان، وه� اخياط هاروت. 
باأكملها.  القيادة  ماب�ش  لتجهيز  »متفرغا«  هاروت  اأ�سبح  لقد 
اإ�سافة اإى ماب�ش اأغلب ال�زراء وماب�ش الكادر احزبي، امتقدم طبعا. 
وبات هذا اخياط رمزا لاأناقة. وكنت �سخ�سيا من جملة زبائنه. وي 
اإحدى زياراتي له وجدته خد�ش ال�جه والر�س��ش وا�سحة عليه. وعند 
ا�ستف�ساري عن �سبب ذلك اعتذر عن الإف�ساح م�سكا منه ب�رية العمل. 
وبعد اإحاح مني، قال: ل اأ�ستطيع الدخ�ل ي التفا�سيل. ا�ساأل ال�سيد 

النائب �سدام ح�سن. 
عند لقائي مع �سدام بعد اأيام، ذكرت له م��س�ع هاروت. ف�سحك 
�سدام قائا: اأردنا تاأديبه لكرة كامه عن ماب�سنا وعدد بدلتنا فاأر�سلنا 
�سيارة خابرات جلبه لكنه فاجاأهم ورمى نف�سه خارج ال�سيارة ام�رعة. 
م يكن �سدام يت��سط لأحد لدى ال�زراء، اإل ي حالت نادرة جداً، 
وبكل اأدب وت�ا�سع. ول يبدي ا�ستياًء اإذا رف�ست و�ساطته. واأذكر اإنني 
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كنت قد اقرحت على جل�ش قيادة الث�رة تعين قحطان لطفي علي مديرا 
بتعين  �سدر  القرار  ولكن  التخطيط.  وزارة  ي  الإدارية  لل�س�ؤون  عاما 
رف�ست   .[2] الذهب  جعفر  ا�سمه  اأر�سحه،  وم  اأعرفه  م  اآخر  �سخ�ش 
�سدام  بي  ات�سل  اأيام  وبعد  معر�سا.  للمجل�ش  وكتبت  القرار،  تنفيذ 
هاتفيا ليق�ل، وباأ�سل�ب هادئ فيه كثر من العتذار باأن الذهب ه� اأحد 
احزبين امنا�سلن و�سديق �سخ�سي له. وما م يجد مني جاوبا، اعتذر مرة 
اأخرى ووعد باإلغاء القرار وتعين مر�سحي الأول. وقد ح�سل ذلك فعا.

�شدام... ال�شيد النائب 
اإى مكاتب  انتقل  الث�رة،  قيادة  لرئي�ش جل�ش  نائبا  تعين �سدام  بعد 
جديدة ي مبنى امجل�ش ال�طني ي اجناح الذي كان ي�ستخدم �سابقا من 
قبل روؤ�ساء ال�زارات. غرفة كبرة، جاورها غرفة كبرة اأخرى لل�سكرتر 
لتك�ن  اأ�سا  م�سممة  كانت  لاجتماعات  كبرة  قاعة  الغرفتن  وتقابل 
قاعة اجتماعات للرمان العراقي. وح�ل غرفة �سدام تتناثر غرف اأخرى 
تناوب  اأنا واحدة منها، واأخرى �سغلها عدنان احمداي، وثالثة  �سغلت 
وقد  النائب.  مكتب  عام  مدير  ب�ظيفة  يعن  كان  من  كل  اإ�سغالها  على 
تعاقب على اإ�سغال غرفة امدير هذه اأ�سخا�ش عديدون م اإعدام بع�سهم.

وعدنان احمداي كانت بداية عمله مديرا عاما مكتب النائب. ثم 
ت�سلق.. وت�سلق.. حتى اأ�سبح ع�س�ا ي القيادة القطرية. ثم اأعدم عام 
اأن�ر  جاء  وبعده  اجليل.  عبد  غام  اإى  بالن�سبة  احال  كذلك   .1979
عبد الرزاق الذي عن �سفرا ي ك�با ثم قطر. ثم عن حامد حمادي، 
لرئي�ش اجمه�رية، �سدام  ال�سخ�سي  ال�سكرتر  بعدئذ وي�سبح  ليت�سلق 
ط�يلة  �سن�ات  وظيفته  على  امحافظة  حمادي  ا�ستطاع  وقد  ح�سن. 
جدا. حيث عن ي مار�ش )اآذار( 1991 وزيرا لاإعام ثم اأعفي من 

امن�سب ثم عن مرة اأخرى وزيرا لاإعام ثم اأعفي منه.



-403-

للمجل�ش ال�طني مدخان: اأمامي )رئي�سي( وخلفي، حيث غرف 
الطابق  اإى  اإ�سافة  امبنى طابقن،  امرافقن واحر�ش وال�س�اقن. وي�سم 
حت الأر�ش )ال�رداب(. وي الطابق العل�ي ت�جد �سالة كرى جميلة 
الر�سمية خال العهد  ومزخرفة، كان امفرو�ش ا�ستخدامها للحفات 
جل�ش  اإقامة  عند  اإل  اأبدا  ت�ستخدم  م  اجمه�ري  العهد  وي  املكي. 
الفاحة بعد وفاة زوجة البكر. والبكر نف�سه. وحيط بالقاعة عدة غرف 
�سغل ق�سم منها مكتب ال�س�ؤون القت�سادية ومكتب ال�س�ؤون القان�نية 
اأن وج�ههم كانت كاحة  اأعرف مهمتهم. غر  اآخرون م  واأ�سخا�ش 
وطريقة ا�ستخدامهم للمكاتب وامرافق ال�سحية تنق�سها بع�ش مظاهر 

التح�ر باأب�سط �س�رها! 
امجل�ش.  مبنى  الرئي�سي  امدخل  ن�ستخدم  جميعا  كنا  البداية،  ي 
عليه  امدخل  هذا  ا�ستخدام  اقت�ر  امبنى،  اإى  �سدام  انتقل  وعندما 
اأما ال�زراء واأع�ساء امكاتب واأع�ساء القيادة وال�سفراء الأجانب  فقط. 
و�سي�ف الدولة، فكان دخ�لهم من امدخل اخلفي مرورا بغرفة حرا�سة 

يت�سدرها وجه كالح اآخر! 
اإى  امتد  بل  فقط،  الرئي�سي  امدخل  الدخ�ل على  يقت�ر حظر  وم 
اإى  ثم  الرئي�سية.  للب�ابة  ام�ؤدي  ال�سارع  اإى  امتد  ثم  الرئي�سية.  الب�ابة 
التي  الرئي�سي. ون�سبت الكامرات  ال�سارع  اإى  ام�ؤدية  القريبة  ال�ساحة 
مبني  داخل  خا�سة  غرفة  وخ�س�ست  احمراء.  حت  بالأ�سعة  تعمل 

امجل�ش ال�طني ل�سا�سات التلفزي�ن امرتبطة بالكامرات. 
واأذكر مرة، اأن طلب مني �سدام ا�ستدعاء »اأف�سل« �ركات الديك�ر 
العامية لتاأثيث قاعة الحتفالت ي الطابق الثاي، لكي ي�ستخدمها ي 
العرو�ش  له  قدمت  وعندما  الر�سمية.  دع�اته  واإقامة  �سي�فه  ا�ستقبال 
غر  له.  يروق  ما  واختيار  لدرا�ستها  اأيام  عدة  بها  احتفظ  والت�ساميم، 
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اأنه عاد وطلب التخلي عن الفكرة. وما �ساألته عن ال�سبب قال: اإن هذه 
اأريد قاعة تف�ق بجمالها وديك�رها  الت�ساميم جميلة حقا، ولكني ل 
قاعة الق�ر اجمه�ري ما قد يحدثه ذلك من ح�سا�سيات لدى ام�ج�دين 

هناك، اأي البكر وجماعته. 
لقد كان �سدام يقيم ح�سابات دقيقة لهذا الأمر ما يعرفه عن البكر 
من �سيق اأفق. واأذكر مرة عند زيارة �سدام مكتبي ي وزارة التخطيط، 
من  وكانت  اأ�ستخدمها  كنت  التي  احر  اأقام  بطاقم  اإعجابه  اأبدى  اأن 
اأنها  اأجبته  فلما  عليها.  اح�س�ل  ف�ساألني عن م�سدر  »�سيفرز«،  ماركة 
األ  �رط  ماثا  طاقما  له  اأ�سري  اأن  مني  طلب  بروت،  من  م�ست�ردة 

تك�ن اأف�سل من الطاقم الذي ي�ستخدمه البكر! 
اأم�ر ب�سيطة، كان يلحظها تفاديا خلق اأية ح�سا�سية بينه بن البكر. 

قيادية كثرة  ت�سفيات  الأيام... والأ�سهر... جرت خالها  ومرت 
حت �سعار »النقد الذاتي«. 

واغتيل حردان. واأعفي عما�ش. 
واأ�سبح �سدام رئي�سا مجل�ش التخطيط ومكاتب جل�ش قيادة الث�رة 

التي مر ذكرها. 
�سيئا  وبداأنا  العامة.  العاقات  دائرة  حل  العامة  امخابرات  وحلت 
ف�سيئا ن�ستجمع ال�سلطة من خال مكاتب جل�ش قيادة الث�رة. نقدمها 
امجل�ش  واأ�سبح  الث�ري.  العمل  متطلبات  �ستار  ل�سدام ح�سن، حت 

ال�طني ه� امركز احقيقي لتخاذ القرار ال�سراتيجي. 
امدراء  رواتب  زيادة  اأو  اخارج،  اإى  ام�ظفن  اإيفاد  قرارات  اأما 
عن  احزبية  التقارير  اأو  ال�سعبي  بالعمل  امتعلقة  ام�سائل  اأو  العامن 
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»الن�ساط اجن�سي« لبع�ش الرفاق، فكانت ي اأروقة الق�ر اجمه�ري، 
ليطلع عليها البكر وي�ستعجل اتخاذ قرار امعاقبة. 

فيعده  براءته،  النائب« م�ؤكدا  ليقابل »ال�سيد  امعاقب  ياأتي  اأيام  بعد 
�سدام بدرا�سة م��س�عه واإعادة حق�قه، ويفي بال�عد فرتفع جمه، ول� 

قليا. 
واأنا  الأيام  اأحد  ظهرة  ففي  الن�ع.  هذا  من  كثرة  ح�ادث  هناك 
عائد من ال�زارة اإى امنزل، وجدت �سيدة بانتظاري اأمام الدار وبيدها 

عري�سة. 
طلبها.  عن  وا�ستف�رت  الداخل  اإى  فدع�تها  �سيفا،  ال�قت  كان 
اأ�سدرت عليه حكمة  فقالت: ي ولد واحد يبلغ من العمر 20 عاما. 
الث�رة حكما بالإعدام بتهمة انتمائه للحزب ال�سي�عي. و�سينفذ احكم 
يلِب  فلم  الرحمة،  طالبة  اجمه�ري  الق�ر  اأب�اب  طرقت  لقد  غدا. 
الطلب. وها اأنا قد اأتيت اإليكم لأنك �سديق ل�سدام. ل اأريد منكم �سيئا 

�س�ى تاأجيل تنفيذ احكم ب�لدي لأيام لأن غدا اأول اأيام عيد الفطر. 
لقد كان منظر ال�سيدة م�ؤما حقا. بكاء وت��سل، اإى احد الذي بكت 

معها زوجتي، واأحت علي الت�سال ب�سدام حال. وه� ما فعلته. 
تاأجل تنفيذ حكم الإعدام، واأحيل ملف التحقيق اإى مكتب ال�س�ؤون 
القان�نية لدرا�سته. وبعد �سهر واحد اأطلق �راح ال�ساب بعد اأن اأت�سح 
اأنه لي�ش ال�سخ�ش امعني. وم يكتف �سدام بذلك بل اأمر بتعين ال�ساب 

ب�ظيفة كتابية ي وزارة التخطيط. 
بعد �سنة من هذا احادث، اختطفت اإى اإ�رائيل. وعند ع�دتي لبغداد 
وت�جهي اإى امنزل، وجدت امراأة م اأعرفها لأول وهلة وهي واقفة اأمام 
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حتى  ال�سيارة  من  اأنزل  كدت  وما  وخروف.  »ق�ساب«  ومعها  منزي 
الدار.  دخ�ي  قبل  جثته  على  لأعر  اخروف  ذبح  على  امراأة  اأ�رت 
الذي  الفاي  ال�ساب  والدة  اأنا  تتذكر..  األ  قالت:  تك�ن،  من  �ساألتها 
الإذاعة  من  اختطافك  بخر  �سمعت  لقد  الإع��دام.  حكم  من  اأنقذته 

و�سليت لع�دتك �ساما، ونذرت لك اخروف. 
اأعدم  يا ترى كم من �ساب  بالعاطفة، ولكن  ام�قف م�سح�نا  كان 
لأن عري�سة ال�سرحام م ت�سل ي ال�قت امنا�سب اأو و�سلت بعد ف�ات 

الأوان! 
لقد خطط �سدام م�سار م�ستقبله ال�سيا�سي تخطيطا دقيقا ومدرو�سا. 
تثبيت م�اقعه وهيمنته على مفاتيح  الذي كان يعمل على  ال�قت  وي 
حظة  يغفل  م  واخ��ارج،  الداخل  ي  وال�سيا�سي  القت�سادي  العمل 
امدنية  وامخابرات،  الأم��ن  اأجهزة  على  الكاملة  �سيطرته  ب�سط  عن 
والع�سكرية. ومع ذلك كان �سدام حذرا جدا ي التقرب من اأية م�ساألة 
من �ساأنها اإغ�ساب البكر اأو خلق ح�سا�سيات لديه قد ت�ؤدي اإى زعزعة 
مكانته لدى الطبقة الع�سكرية اأو اإى تاآمر البكر مع الع�سكرين للتخل�ش 
الذي  اللقب  وه�  القائد«.  »الأب  لقب  البكر  على  اأطلق  لذلك  منه. 
اجمه�رية  رئي�ش  من�سب  �سدام  ا�ستام  بعد  الزمن  من  برهة  ا�ستمر 
ام�ؤ�س�سات  البكر معلقة على جدران  عام 1979. حيث بقيت �س�ر 

الر�سمية واحزبية لتختفي تدريجيا.

�شدام رئي�شاً مجل�س التخطيط
كانت اجتماعات جل�ش التخطيط منرا ل�سدام ح�سن، يدع� اإليها 
يرر  وكان  وت�جيهاته.  كامه  اإى  لي�ستمع�ا  امتقدم  احزبي  الكادر 
لها م�ستلزمات  الدولة  اإدارة  باأن  الكادر  اإفهام هذا  يريد  باأنه  دع�تهم، 
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كثرة تختلف عن ام�ستلزمات احزبية. وي اعتقادي اأن �سدام كان يريد 
اأو  معرفة  اأو  بذكاء  يتميز  م  الذي  الكادر  ذلك  اأمام  ه�  قدراته  اإظهار 
مقدرة علمية. وان عبارة »امتقدم« اإما جاءت تدل على امرتبة احزبية 

ولي�ش على امقدرة الذهنية. 
اأن  الفنين ويناق�سهم مط�ل دون  اآراء  اإى  كان �سدام نف�سه ي�ستمع 
ينحاز اإى اأي جانب اإى حن حظة اتخاذ قرار، فاإن كان له راأي حدد 

اأبداه، ثم يجري الت�س�يت بعد ذلك. 
عن  ع�س�  اأي  يتغيب  يكن  م  للمجل�ش،  �سدام  رئا�سة  وب�سبب 
اح�س�ر، �س�اء كان وزيرا اأو ع�س�ا ي جل�ش قيادة الث�رة. وكنت احظ 
اأمثال طه اجزراوي وعزت  الث�رة  اأع�ساء جل�ش قيادة  ال�زراء من  باأن 
م�سطفى ل يناق�س�ن �سدام كثرا حتى ي الق�سايا امدرجة ي جدول 
اأحيانا  يتعمد  �سدام  كان  حن  ي  ب�زاراتهم،  امتعلقة  امجل�ش  اأعمال 
ت�جيه الأ�سئلة الفنية اإليهم بق�سد اإحراجهم ولإظهارهم باأنهم ل يقراأون 
امتقدم  والكادر  يجري  هذا  كل  قدراته.  من  بكثر  اأقل  قدراتهم  وان 

ي�ستمع وي�ستمع فاغرا فاهه. 
وزير  م�سطفى  عزت  مع  ح�سلت  حادثة  ح�ري  امجال  هذا  ي 
احفر كرت  اإن  احادثة  الث�رة. وخا�سة  قيادة  ال�سحة وع�س� جل�ش 
من  والأر�سفة  ال�س�ارع  كانت ظاهرة حفر  بغداد، حيث  �س�ارع  ي 
اأ�سبحت  التي  ام�ستمرة  الظ�اهر  من  امختلفة،  الدولة  م�ؤ�س�سات  قبل 
م�سدر تذمر ام�اطنن ولزمن ط�يل. فاأمانة العا�سمة حفر هذا الي�م مد 
بع�ش الأنابيب. وما اأن ينتهي العمل ويعبد ال�سارع، حتى ت�سارع دائرة 
العمل  وينتهي  الأ�ساك.  بع�ش  مد  اأخرى  مرة  ال�سارع  حفر  الهاتف 
ويعاد تعبيد ال�سارع. ثم تاأتي مديرية امجاري لتحفر ال�سارع من جديد 

مد جاري امياه. 
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وهكذا ال�سارع امحف�ر ه� القاعدة... ه� امنظر الطبيعي كل ي�م. 

ال�سارع امعبد م�ساألة م�ؤقتة. 

بلغ التذمر اأق�ساه. ثم ح�ل التذمر اإى تندر. فاإذا راأى العراقي �سارعا 
معبدا، �سارع اإى الق�ل عجيب اأين عمال احك�مة وعمال احفريات. 

هل اأ�رب�ا عن العمل؟ 

واإذا حدث وان �سافر عراقي اإى باري�ش ومر ب�سارع حف�ر �سدفة 
�سارع اإى الق�ل هل و�سل عمال م�سلحة امجاري العراقية اإى هنا؟

مجل�ش  رئي�سا  ب�سفته  ح�سن  �سدام  امتكررة  الظاهرة  هذه  دعت 
التخطيط اإى ت�سكيل جنة عليا برئا�سة الدكت�ر عزت م�سطفى وع�س�ية 
منا�سبة  بحل�ل  والتقدم  ام�سكلة  هذه  لدرا�سة  الفنين،  من  كبر  عدد 

للتن�سيق بن اأجهزة الدولة العراقية امتخ�س�سة ب�س�ؤون احفر. 

جل�ش  اإى  بها  وتقدمت  ت��سياتها  اللجنة  و�سعت  اأ�سهر،  بعد 
الت��سيات  ل��سع  الازمة  امبالغ  الأمر وتخ�سي�ش  للنظر ي  التخطيط 
الت��سيات  تلك  على  اللجنة  اأع�ساء  جميع  وقع  وقد  التنفيذ.  م��سع 
وكان ت�قيع عزت م�سطفى يت�سدر تلك الت�قيعات مع خا�سة م�قعة 

منه اأي�سا. بتخ�سي�ش مبلغ 300 ملي�ن دينار لتنفيذ الت��سيات. 

التخطيط لدرا�سته ثم عر�سه  اللجنة على وزارة  اأحال �سدام تقرير 
على جل�ش التخطيط. 

بتلخي�ش  ال�زارة  ي  امخت�ش  العام  امدير  يق�م  اأن  العادة  وكانت 
عر�ش  ثم  اللجنة  نظر  وجهة  وعر�ش  امجل�ش  على  امعرو�سة  الفقرة 

وجهة نظر وزارة التخطيط وت��سياتها. 
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 300 مبلغ  تخ�سي�ش  طلب  يت�سمن  وه�  اأول،  اللجنة  تقرير  تلي 
وقال خاطبا  الكام  م�سطفى وطلب  �سارع عزت  وهنا  دينار.  ملي�ن 
رئي�ش امجل�ش: �سيادة النائب.. كام وزارة التخطيط كام خطر.. من 
اأين ناأتي مبلغ 300 ملي�ن دينار؟ هذا تبذير لاقت�ساد ال�طني.. الفني�ن 
ي وزارة التخطيط غر مدركن للمهام الث�رية التي تتحملها القيادة.. 
اأع�ساب..  وبرودة  هدوء  وبكل  دينار؟  ملي�ن  ب� 300  ناأتي  اأين  من 
وزارة  تعليق  ن�سمع  دع�نا  وقال:  �سدام  اإي  التفت  خفيفة.  وابت�سامة 

التخطيط على ما تف�سل به الرفيق الدكت�ر عزت. وبهدوء اأجبت: 
 �سيادة النائب.. اإن ما قراأته قبل حظات م يكن �س�ى تقرير اللجنة 
ه� طلب  دينار،  ملي�ن  مبلغ 300  وبت�قيعه..  الدكت�ر عزت  برئا�سة 
ي�سدر عن وزارة  قراأته م  ما  الدكت�ر عزت..  برئا�سة  التي هي  اللجنة 

التخطيط.. وكان على الدكت�ر عزت اأن ينتظر راأي ال�زارة.. و.. 
وهنا قاطعني �سدام، وت�جه بال�س�ؤال اإى عزت م�سطفى. ماذا تق�ل 

رفيق عزت؟ 
م يجب عزت. غا�ش ي مقعده وم يحر ج�ابا. 

بع�ش  اأن  هي  م�سكلتنا  اإن  قائا:  الاذع  بالكام  �سدام  وا�ستمر 
القيادين ل يقراأون ما يقدمه الفني�ن، وي�قع�ن على ما يقدم اإليهم من 
ت��سيات. اإذن، كيف مكننا التاأكد من م�ساريع وزارة ال�سحة مثًا اأو 

وزارة ال�سناعة. 
وحار عزت م�سطفى وراح يغ��ش اأكر ي مقعده. وم نعد نرى من 

ج�سمه الق�سر �س�ى راأ�سه.
كان ل�سدام مفه�م خا�ش للقيادة اجماعية، يحاول تعميقه ي اأذهان 
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اأنه طلب  التخطيط. واأذكر مرة  تعليقاته ي جل�ش  الآخرين من خال 
»�رية«  مذكرة  لإعداد  التخطيط  وزارة  الفنين ي  بع�ش  تكليف  مني 
لتخ�سي�ش مبلغ 90 ملي�ن دينار لهيئة الطاقة الذرية التي كان يراأ�سها، 
مهيدا مناق�سة ام��س�ع ي جل�سة »�رية« مجل�ش التخطيط. وعقدت 

اجل�سة، وح�رها اأع�ساء القيادة القطرية. 
ام�افقة على تخ�سي�ش  م�ؤكدا �رورة  امذكرة،  تلخي�ش  بداأت ي 

امبلغ لأهمية ام��س�ع ال�سراتيجية ومقدما كل امررات »الفنية«. 
وفتح �سدام باب امناق�سة. وانرى اأع�ساء القيادة ي الت�سابق، كل يبدي 
وجهة نظره. وت�سعب ام��س�ع، و�ساع راأ�ش اخيط ي دوامة العقيدة. 

ثم اقرح اأحدهم، واعتقد اأنه كان حكمت العزاوي، اإجراء الت�س�يت. 
امطل�ب،  امبلغ  اإقرار  عدم  اإى  ي�ؤدي  قد  الت�س�يت  باأن  �سدام  �سعر 
حيث  اجماعية،  القيادة  مفه�م  ي  در�سا  احا�رين  تلقن  ي  بداأ  لذلك 
اأو �س�ت  راأي،  له  القيادة  اأن كل من ي  تعني  القيادة اجماعية ل  قال: 
هذا  ولكن  راأ�ش  جم�عة  اأو  هيئة  لكل  اإن  �سحيح  الآخرين.  مع  مت�ساو 
الراأ�ش يجب، بل يتحتم اأن يختلف وزنا ودورا وم�س�ؤولية عن الآخرين. 
م�ساف  رقم  جرد  ولي�ش  الأم���ر  زمام  بيده  القائد،  ه�  الراأ�ش  هذا  اإن 
لاآخرين. و�سكت �سدام برهة، ثم اأعطى مثا على ذلك بق�له اإن رئي�ش 
جل�ش الإدارة عندما يراأ�ش الجتماعات، هل يعني اأنه مت�ساوي مع اأع�ساء 

امجل�ش ي الت�س�يت اأو الراأي؟ واأجاب �سدام على ذلك، كا! 
وكان �سدام خطئا ي تعريف دور رئي�ش جل�ش الإدارة، ولكننا م 
نحاول اإ�ساح ذلك اخطاأ. بل �ساد القاعة وج�م وململ اأع�ساء القيادة 
امطل�ب  امبلغ  تخ�سي�ش  على  بام�افقة  القرار  و�سدر  ملح�ظ.  بقلق 

دون ت�س�يت. 
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اأع�ساء  من  ع�س�  اأي  اأو  وزير  اأي  يجروؤ  م  الجتماع،  ذلك  ومنذ 
التخطيط  وزارة  اأو  التخطيط  جل�ش  جاوز  على  الث�رة،  قيادة  جل�ش 

لتمرير م�ساريعه ومقرحاته من خال الت�سال بالبكر مبا�رة. 
 20 من  اأكر  اأفرد  كما  لل�زارة،  الكامل  اإ�سناده  �سدام  اأعطى  لقد 
على  لاإطراء  الثامن  القطري  للم�ؤمر  ال�سيا�سي  التقرير  من  �سفحة 
اأجهزة  بناء  الث�رة  مهام  مقدمة  ي  اأن  اإى  واأ�سار  واأجهزته.  التخطيط 
تخطيطية متقدمة جدا وذات كفاءة عالية مع تط�ير ال�عي التخطيطي 
التنمية  بخطط  الدقيق  واللتزام  الدولة  واأجهزة  احزب  �سف�ف  ي 
»وقد  الق�ل  اى  التقرير  وا�ستمر  جاوزها.  اأو  بخرقها  ال�سماح  وعدم 
قطعت الث�رة اأ�س�اطا وا�سعة ي هذا ام�سمار بحيث »ت�فرت الآن ي 
واأن  الكفاءة،  من  عال  بقدر  متع  تخطيطية  اأجهزة  مرة  ولأول  العراق 
م�ساألة التخطيط ي الباد قد دخلت ط�را مهما من التقدم �سيك�ن له 

�سان كبر ي حقيق التنمية«. 
لقد �ساعد هذا الدعم ي ت�سهيل مهمتي مع ال�زارات، لكنه �ساهم 
برح  ما  التي  القطرية  القيادة  �سف�ف  ي  كثرين  اأعداء  خلق  ي  اأي�سا 
التخطيط  ميدان  ي  العاملة  العنا�ر  اتهام  ي  اأع�سائها  من  البع�ش 
بتاأرجح اأفكارها وثقافتها بن الجاهات الرج�ازية وال�سراكية واجاه 
راأ�سمالية الدولة ما قد ي�ؤدي، ح�سب ت�س�ر القيادة، اإى خطر كبر على 

م�ستقبل التط�ر القت�سادي للباد! 

�شدام ح�شن... حكايات متناثرة
الث�رة  قيادة  اأ�سدر جل�ش  الكفاءات: عام 1970،  ذوي  عودة  •	
قان�نا برقم 189 لت�سجيع ع�دة ذوي الكفاءات. وقد ت�سمن القان�ن 
منح اإعفاءات وامتيازات مادية لذوي الكفاءات العراقين ام�ج�دين ي 
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اخارج لت�سجيع ع�دتهم اإى ال�طن. وبالرغم من اجه�د التي بذلت ي 
هذا ال�سدد. م يعد اإل عدد قليل جدا، لهذا فقد اأبدى �سدام رغبة ي 
اإعادة درا�سة ام�سكلة التي بداأت تتفاقم لي�ش بعدم ع�دة ذوي الكفاءات 
فح�سب، بل بهروب ام�ج�دين منهم ي العراق وباأعداد كبرة. ولأجل 
ذلك فقد اأ�سدر جل�ش قيادة الث�رة ي 1972/9/5 قرارا بت�سكيل جنة 

برئا�ستي لدرا�سة الأمر وتقدم امقرحات العملية للمجل�ش مبا�رة. 
القان�ن  ورج��ال  الكليات  عمداء  من  كبرا  عددا  اللجنة  �سمت 
ج�انب  تناول  وجريئا  �سامًا  تقريرها  وجاء  العلمية.  وال�سخ�سيات 
ال�ظيفي.  الطمئنان  وانعدام  الكيفية  العتقالت  ق�سية  منها  عديدة، 
واقرحت اللجنة اأي�سا �رورة الإ�راع باإلغاء القرارات التي منع الزواج 
باأجنبيات، اأو منع الت�ظف ب�سبب الزواج باأجنبية. وقلنا ي التقرير اإنه 

ل يج�ز ح�ساريا قيا�ش كفاءة الرجل بجن�سية زوجته. 
بكتاب  اإذا  اأيام،  ثاثة  وبعد  الث�رة.  قيادة  مجل�ش  التقرير  اأر�سلت 
من رئا�سة اجمه�رية ي�سلني وين�ش على ما يلي: م ح�سل ام�افقة على 
مقرحات اللجنة. يرجى مراعاة م�سلحة ال�طن بدل من اإر�ساء رغبات 

اأفراد معدودين. 
من  �سادر  اأنه  اأكر  ا�ستغرابي  وكان  الكتاب.  لأ�سل�ب  ا�ستغربت 
رئا�سة اجمه�رية ولي�ش من جل�ش قيادة الث�رة، وبعد ثاثة اأيام فقط من 

اإر�سال تقرير اللجنة الذي ا�ستغرق اعداده فرة لي�ست بالق�سرة. 
م�ست اأ�سابيع واأت�سل بي �سدام م�ستف�را عن اللجنة وعما اإذا كانت 
قد اأجزت عملها. فلما اأخرته ما ح�سل، طلب مني ف�را 20 ن�سخة من 
التقرير كما طلب ح�س�ري مكتبه م�ست�سحبا ن�سخة من كتاب رئا�سة 

اجمه�رية. 
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تطلع �سدام بالكتاب، ثم رماه بع�سبية على مكتبه وقال: اإنها عقلية 
رئي�ش دي�ان رئا�سة اجمه�رية امتخلفة. دعني ادر�ش ام��س�ع واأت�ساور 

مع البكر، قالها مبت�سما. 
الث�رة على ت��سيات  قيادة  بعد ي�م واحد، ح�سلت م�افقة جل�ش 

اللجنة والغي كتاب رئا�سة اجمه�رية. 
البوينغ: ذات ي�م من عام 1973، ت�سلمت  	•�شفقة �راء طائرات 
قرارا من جل�ش قيادة الث�رة، ين�ش على ت�سكيل جنة من وزير التخطيط، 
وزير النقل )نهاد الفخري(، امدير العام للخط�ط اج�ية العراقية )ح�سن 
ام�ساور  بينهم  من  واآخرين  اج�ية،  الق�ة  قيادة  عن  ومثل  اخيل(،  اأب� 
القان�ي ي وزارة التخطيط حميد ي�ن�ش. وقد ن�ش القرار على تخ�يل 
ل�راء  منها  الأف�سل  واختيار  وحليلها  العطاءات  با�ستام  القيام  اللجنة 
اإلزام  القرار ه�  الغريب ي  اأن  العراقية. غر  للخط�ط اج�ية  طائرات 
طائرة  ب� 11  العدد  حديد  مع  الطائرات  من  حدد  ن�ع  ب�راء  اللجنة 

م�زعة بن اأحجام ختلفة )727 و737 وطائرات جمب� 747(.
كان القرار غريبا! كيف مكن للجنة اختيار اأف�سل العرو�ش اإذا كان 
القرار نف�سه قيدها بن�ع معن وبعدد حدد وب�ركة معينة. اأبديت هذه 
اماحظة لأمن �ر جل�ش قيادة الث�رة )�سفيق الدراجي( فنقلها بدوره 
للبكر الذي األغى القرار وا�ستبدله باآخر ل يقيد اللجنة ب�ركة معينة ما 
امدنية  للطائرات  امنتجة  العامية  ال�ركات  جميع  دع�ة  على  ي�ساعدنا 

)اإيربا�ش، ماكدونالد دوغا�ش، انت�ن�ف وب�ينغ(.
بداأت تردنا العرو�ش ومعها بداأت �سغ�ط وكاء ال�ركات وبع�ش 
اأقرباء ام�س�ؤولن واأع�ساء ي القيادة الق�مية اأو ي القيادة القطرية حزب 

البعث ي لبنان اأو بعثين عرب �سابقن كعاطف دانيال. 
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البكر.  اأو  �سدام  اإى  �سك�ناه  و�سيط  فكلما جاء  بال��ساطة،  نعباأ  م 
وا�ستمرت اللجنة ي عملها ي �رية وكتمان، اأو هكذا ظننت. وطالت 
مناق�سات اللجنة حتى حل ذلك الي�م من �سهر ي�لي� )م�ز( 1974، 
قلنا  لقد  فيها: دكت�ر..  يق�ل  حيث ف�جئت مكامة هاتفية من �سدام 
قلنا  التلك�ؤ..  هذا  فلم  مرة..  من  اأكر  ب�ينغ  طائرات  ت�سروا  اأن  لكم 
يعرقل  باأنه  يق�ل�ن  الذي  ي�ن�ش  حميد  ه�  ومن  ب�ينغ..  يعني  ب�ينغ 

عملية ال�راء ويدخل ي تفا�سيل فنية كثرة؟
نيك�لي  من  دع���ة  فجاأة  و�سلتني  امكامة،  هذه  من  اأي��ام  بعد 
الدولة  جل�ش  ورئي�ش  ال�س�فيتي  ال���زراء  رئي�ش  نائب  بايبك�ف، 
للتخطيط لزيارة الحاد ال�س�فيتي. واأت�سل بي غام عبد اجليل )ع�س� 
البلد  دع�ة  تلبية  مقرحا  �سدام(،  مكتب  عام  ومدير  القطرية  القيادة 

ال�سديق باأ�رع وقت مكن وفقا لت�جيهات »ال�سيد النائب«. 
�سافرت ي الثالث من اآب/ اأغ�سط�ش 1974 اإى م��سك�. وخال 
ت�سكيل جنة  باإعادة  الث�رة  قيادة  قرار من جل�ش  ت�اجدي هناك �سدر 
�راء الطائرات برئا�سة غام عبد اجليل وع�س�ية ح�سن اأب� اخيل واأحد 

الفنين من وزارة النقل ووقع عقد ال�راء مع �ركة ب�ينغ. 
وان  اأعتقد ذلك.  ما؟ ل  ل�سخ�ش  ترى هل كان وراء ذلك عم�لة 
ترجيح  اللجنة على  مناق�سات  اأب� اخيل حري�سا ي جميع  كان ح�سن 
كفة الب�ينغ واإظهار عي�ب الطائرات الأخرى. واإن�سافا للحقيقة، فاأن 
التي  الر�ساوى  ف�سيحة  عن  الأمريكي  الك�جر�ش  ن�رها  التي  ال�ثائق 
دفعتها �ركة ب�ينغ ي اأنحاء العام، م ت�ر اأبدا ل�سفقة العراق وم يرد 

ذكر ا�سم اأي عراقي بهذا ال�ساأن.
ح�سن  طالب  امك�شيك:  ي  العراق  و�شفارة  ال�شبيب  طالب  •	
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لقيادة  ال�طني  امجل�ش  وع�س�  البعث  حزب  م�ؤ�س�سي  اأحد  ال�سبيب، 
الث�رة عام 1963. كانت عاقته ب�سدام هام�سية، بخاف العاقة مع 
اأمانيا  ثم  تركيا،  ثم  امتحدة،  الأم  للعراق ي  �سفرا  عينه  الذي  البكر، 
اإى بغداد عام 1976، لر�سح بعدئذ �سفرا  الغربية. حيث نقل بعدها 

للعراق ي امك�سيك ف�ر تاأ�سي�ش العراق معها عاقات دبل�ما�سية. 
تر�سيح  على  امك�سيك  م�افقة  و�سلت   1977 )�سباط(  فراير  ي 
اأن وا�سلت ام�افقة، حتى  طالب كاأول �سفر للعراق هناك. ولكن ما 

اأ�سدر جل�ش قيادة الث�رة قرارا باإحالة ال�سبيب على التقاعد. 
ا�ستفهم  اأن  حاولت  فقد  ال�سبيب،  بطالب  تربطني  التي  وللعاقة 
الأمر من �سدام. اأو بالأحرى، حاولت الت��سط لديه لإلغاء قرار الإحالة 

على التقاعد لأنه ل ينم عن تقدير لاأعراف الدبل�ما�سية. 
قبل اأن اأدخل مكتب �سدام، التقيت برزان التكريتي )م�س�ؤول حماية 
التقاعد.  على  اإحالة طالب  �سبب  و�ساألته عن  ال�قت(  ذلك  �سدام ي 
وعما اإذا كان يعرف �سيئا عن ذلك. وذكرت له الإحراج الدبل�ما�سي 

الذي ي�سببه الأمر مع حك�مة امك�سيك. 
طالب  برود،  وبكل  ب��رزان،  اأجاب  عندما  مفاجاأتي  كانت  وكم 
بل  امن�سب.  ي�ستحق هذا  العمالة ول  اأمريكي غارق ي  �سبيب عميل 

ل ي�ستحق احياة. 
لزيارتي ي  ات�سلت بطالب ودع�ته  بيتي، ومن هناك  اإى  �سارعت 

منزي ع�ر الي�م نف�سه. 
جاء طالب. وبعد كاأ�ش، اأخرته م��س�ع اإحالته على التقاعد واإلغاء 
مغادرة  ن�سحته  ولكني  برزان،  مع  حديثي  عن  اأخره  وم  تر�سيحه. 

العراق... وب�رعة. 
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ني�ي�رك  اإى  العراق  طالب  غادر   ،1977 )ني�سان(  اأبريل  وي 
ب�سفته  فيها  التي كان ع�س�ا  امتحدة  الأم  اإحدى جان  بحجة ح�س�ر 
ال�سخ�سية. وبقي هناك، وم يعد اإى العراق. وبقي على قيد احياة حتى 

عام 1998 حن وافاه الأجل ي لندن. 
تتم جميع ال�سفرات الر�سمية  امخابرات:  ليبيا وف�شيحة  اإى  	•زيارة 
العراقية.  ل�سدام ح�سن بطائرة خا�سة تق�م بتجهيزها اخط�ط اج�ية 
ل  بحيث  تاما  اإ�رافا  احماية  �س�ؤون  على  العراقية  امخابرات  وت�رف 
يقل عدد عنا�ر امخابرات التي ت�سافر على من الطائرة عن 40 اأو 50 
�سخ�سا، ينام�ن فيها ويفت�س�ن اأمتعة اأع�ساء ال�فد، وعند ت�قف الطائرة 
ي امطارات، يحيط�ن بها من كل جانب، ي اخلف، ي امقدمة، حت 

الطائرة وعند �سلمها. 
ي مار�ش )اآذار( 1975، كنا ي طريقنا اإى اجزائر ح�س�ر م�ؤمر 
فيه  وقع  الذي  ام�ؤمر  وه�  »الأوبك«  منظمة  ي  الأع�ساء  الدول  قمة 

�سدام مع �ساه اإيران اتفاقية اجزائر امعروفة ب�ساأن مياه �سط العرب. 
قرر �سدام الت�قف ليلة واحدة ي طرابل�ش الغرب �سيفا على معمر 
الطائرة  و�سعدنا  امطار  اإى  ت�جهنا  التاي،  الي�م  �سباح  القذاي. وي 
مرورا بالعي�ن الفاح�سة لعنا�ر امخابرات. وما اأن اأغلق باب الطائرة 
وبداأنا ن�سمع اأزيز حركاتها، حتى وجدنا اأحد الأطباء امرافقن )�سل�ان 
اأ�س�د  بابان( ينادي على م�س�ؤول امخابرات يخره عن وج�د �سخ�ش 

الل�ن ل يعرفه جال�سا ي امقعد امجاور له. 
وت�قفت الطائرة واطفئت حركاتها. 

عنا�ر  هجمت  ج���اب،  انتظار  اأو  �س�ؤال  اأو  مقدمات  وب��دون 
وي�رخ  ي�ستغيث  والرجل  ت�سبعه �ربا  »الزجي«  امخابرات على هذا 
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احتجاجا على امعاملة ال�سيئة من كان يعتقد باأنهم م�سيفن ل يراع�ن 
ق�اعد ال�سفر وال�سيافة. 

وقد تبن بعد ا�ستج�اب الرجل انه م�سافر نيجري لديه تذكرة �سفر 
الل�ن  ذا  )اليتاليا(  الإيطالية  اإيطاليا على من طائرة اخط�ط اج�ية  اإى 
الأخ�ر ام�سابه لل�ن الطائرة العراقية. وعلى ما يبدو اأنه ا�ستقل طائرتنا 
و�سمع  منها، حت عي�ن  بالقرب  واقفه  التي كانت  الإيطالية  من  بدل 

امخابرات العراقية. 
نزل ام�سافر غر امرغ�ب فيه وه� يلعن ال�ساعة التي قرر فيها ال�سفر 

اإى اإيطاليا. 
بعد ذلك اأبدى م�س�ؤول امخابرات �سك�كا ح�ل قيام ذلك »الزجي« 
فقد  وال��ساو�ش  ال�سك�ك  لتلك  ودرًء  الطائرة.  ي  متفجرات  ب��سع 
اقرح ام�س�ؤول امخابراتي مغادرة اجميع الطائرة ما فيهم �سدام ح�سن. 
واأفرغت حم�لتها من احقائب والأمتعة، وفت�ست  الطائرة  غادرنا 
تفتي�سا دقيقا ولكن م يعر على اأ�سابع ديناميت اأو متفجرات اأخرى. 
ومع ذلك اقرح �سدام �رورة قيام الطائرة بالتحليق ف�ق امطار الليبي 
اأو  اج�  تنفجر ي  اأن  فاأما  امخابرات.  م�س�ؤول  وبداخلها  مرات  عدة 

تع�د اإى اأر�ش امطار �سامة. 
الطائرة،  وحلقت  ح�سن.  �سدام  ومعنا  امطار  اأر�ش  على  بقينا 

بطاقمها وم�س�ؤول امخابرات طاهر اأحمد اأمن [3].
م تنفجر الطائرة ي اج� وعادت اإى الهب�ط. 

�سعدنا الطائرة وحلقت بنا، ووج�ه عنا�ر امخابرات تعل�ها ن�س�ة 
النت�سار!
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ي�م اخمي�ش ام�سادف 30  الريطاي:  ال�شفر  يقابل  ح�شن  �شدام  •	
اأكت�بر )ت�رين الأول( 1980 كان م�عد ال�سفر الريطاي ي بغداد لتقدم 
اأوراق اعتماده ل�سدام ح�سن ب�سفته رئي�ش اجمه�رية العراقية. ي هذا 
اأ�سابيع.  ثمانية  الإيرانية  العراقية  بداية احرب  ال�قت كان قد م�سى على 
اجي�ش العراقي يحتل م�ساحات وا�سعة من الأرا�سي الإيرانية. و�سدام ي 

قمة انت�ساراته الع�سكرية التي اأطلق عليها ا�سم « قاد�سية �سدام«. 
ي هذا اج� امعباأ بالنت�سارات وام�سح�ن بالأنا�سيد والغرور، ا�ستقبل 
اجمه�ري.  بالق�ر  ال�ستقبال  قاعة  ي  اجديد  الريطاي  ال�سفر  �سدام 
وبعد اكتمال مرا�سم تقدم اأوراق العتماد جل�ش ال�سفر على من �سدام 

وبينهما جل�ش امرجم الذي اأح�رته وزارة اخارجية العراقية. 
ال�سفر باإعان امتعا�سه من م�قف ال�سحافة الريطانية  بادر �سدام 
انت�سارات  اأنباء  تغطية  اإهمال  تتعمد  �سدام،  تعبر  حد  على  لأنها، 
حك�مة  باإعام  الإ���راع  ال�سفر  من  يطلب  فه�  لهذا  »القاد�سية«. 
�ساحبة اجالة لتخاذ اخط�ات امنا�سبة ي ت�جيه ال�سحافة الريطانية 
لإعطاء اأهمية اأكر للقاد�سية وانت�ساراتها الع�سكرية على اجبهة ال�رقية. 
كان �سدام يخاطب ال�سفر الريطاي باللغة العربية. وقد فاتته حقيقة 
اأو  اأن ال�سحافة ي بريطانيا ل تخ�سع ل�سلطان احك�مة  معروفة وهي 
رقابتها، كما ه� احال ي العراق مثا، لذلك حاول امرجم تدارك هذا 
الإحراج الذي اأوقع �سدام نف�سه فيه اإل اأن خ�ف امرجم من الع�اقب 
غر احميدة فيما ل� انحرف عن الرجمة اأجره على ترجمة كام �سدام 

حرفيا. 
اأ�سار،  حيث  الريطاي،  ال�سفر  �س�ى  ورطته  من  امرجم  ينقذ  م 
فقد  �سدام،  مزاج  عكرت  التي  امرة  احقيقة  اإى  دبل�ما�سي،  باأدب 
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قال: احك�مة الريطانية، حافظة كانت اأو عمالية، ل �سلطان لها على 
الرمان  تكمل  الرابعة،  ال�سلطة  هي  ال�سحافة  وال�سحافين.  ال�سحافة 

وبقية اأجهزة الرقابة على احك�مة.
معه  و�سكت  برهة،  �سدام  �سكت  ال�ج�م.  ال�ستقبال  قاعة  �ساد 
امرجم. وم ي�ستطع وزير اخارجية العراقي تدارك الإحراج الذي اأوقعه 

فيه �سيده خ�فا من ردة فعل قد تكلفه م�ستقبله ال�ظيفي وال�سيا�سي. 
بهذا ال�ج�م انتهت مرا�سيم تقدم اأوراق العتماد. وغادر ال�سفر 

الريطاي مبنى الق�ر اجمه�ري.
التقى  الثاي(  )ت�رين  ن�فمر   3 الثنن  ي�م  ي  اأي  اأيام،  ثاثة  بعد 
ام�سالح  رعاية  �سعبة  م�س�ؤول  الأمريكي  زميله  الريطاي  ال�سفر 
وبن  بينه  دار  الذي  احديث  تف�سيا  له  لي�رح  بغداد  ي  الأمريكية 
الأوى، هي طلبه  م�ساألتن طرحهما �سدام:  ا�ستغرابه من  مبديًا  �سدام 
والثانية  �سدام«  »قاد�سية  انت�سارات  لإبراز  الريطانية  ال�سحافة  ت�جيه 
اقراحه �رورة ت��سط دولة عظمى كريطانيا لتبني فكرة وقف اإطاق 
النار واإنهاء احرب العراقية – الإيرانية وفقا لل�روط التي ي�سعها العراق 

وحده. 
ويبدو اأن حديث �سدام مع ال�سفر الريطاي قد اأثار اهتمام ام�س�ؤول 
الأمريكي الذي �سارع بدوره اإى اإعام وزير اخارجية الأمريكي وذلك 
)ت�رين  ن�فمر   3 ي  وام�ؤرخة   OR_031232Z امرقمة  للرقية  وفقا 

الأول( 1980.
ن�فمر )ت�رين  الثاثاء، 20  ي�م  تون�س:  العربية ي  والقمة  �شدام  •	
ذلك  وقبل  العربية.  للقمة  العا�ر  ام�ؤمر  ت�ن�ش  عقد ي  الثاي( 1979. 
بي�م واحد كنت قد و�سلت ت�ن�ش بطائرة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
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ب�سفتي رئي�سا ل�سندوق النقد العربي(*). بعد و�س�لنا بقليل اأخرنا رئي�ش 
دائرة الت�ريفات الت�ن�سية باأن طائرة الرئي�ش العراقي �سدام ح�سن �ست�سل 

بعد قليل، لذلك قرر ال�سيخ زايد النتظار ي امطار لرحب ب�سدام. 
بعد برهة من الزمن، حطت ي مطار ت�ن�ش طائرة كبرة من ن�ع 
)انت�ن�ف( الرو�سية قادمة من بغداد. م ي�سل الرئي�ش العراقي عليها بل 
ما يقارب من 150 جنديا مدججن بال�ساح اإ�سافة اإى �سيارة اإ�سعاف. 

وطائرة عم�دية )هليك�بر( كجزء من ت�سكيات حماية �سدام.
انت�ر ام�سلح�ن ي مدارج امطار وح�ل ب�ابات الدخ�ل واخروج 
الرئي�ش  ابن  ذلك  ي  ما  امطار  داخل  اإى  �سخ�ش  اأي  دخ�ل  ومنع�ا 

الت�ن�سي احبيب ب�رقيبة الذي كان قد ح�ر امطار ل�ستقبال �سدام. 
بعد ذلك، هبطت الطائرة اخا�سة التي كانت تقل الرئي�ش العراقي 

وال�فد امرافق له. 
تتبعه  اإقامته  مقر  اإى  ف�را  وغادرها  ال�رف  �سالة  اإى  �سدام  ت�جه 
الأجهزة  باأحدث  امزودة  الإ�سعاف  و�سيارة  ام�سلحة  احماية  �سيارات 

وامعدات الطبية والأطباء امخت�سن. 
النفط  ا�ستخدام  �سيا�سي عنيف مطالبا  ام�ؤمر بخطاب  افتتح �سدام 
ك�ساح ي امعركة من اأجل حقيق الأهداف ال�سيا�سية التي ت�سب� اإليها 
الأمة العربية، وذلك باإعطاء ت�سهيات نفطية ومالية للدول التي ت�ؤيد 
تنا�ر  التي  الدول  اأما  فل�سطن.  حرير  ي  ام�روعة  العرب  مطالب 
اإ�رائيل فعلى الدول امنتجة للنفط معاقبتها. وبعد اأن اأنهى �سدام خطابه 

تنازل عن رئا�سة جل�سات ام�ؤمر اإى الرئي�ش الت�ن�سي احبيب ب�رقيبة.
)*( - جرت العادة اأن يح�ر م�ؤمرات القمة العربية روؤ�ساء امنظمات العربية ب�سفة 

مراقبن.
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اأهمها  الق�سايا  من  عددا  ت�سمن  قد  ام�ؤمر  اأعمال  جدول  كان 
اتفاقية كامب ديفيد بن  اأعقاب  الأو�سط ي  ال�رق  ال��سع ي منطقة 
امعركة،  ي  ك�ساح  النفط  لبنان،  جن�ب  ي  ال��سع  واإ�رائيل،  م�ر 
ينهي  اأن  اجميع  امجتمعن، وت�قع  بن  تثر اخاف  م�ا�سيع ل  وهي 
ام�ؤمر اأعماله ب�رعة. غر اأن اأمراً واحداً كاد اأن يخلق اأزمة بن بع�ش 
الدول العربية وبالأخ�ش بن العراق من جانب وبن �س�ريا وليبيا من 
جانب اآخر، ذلك ه� ح�س�ر وفد اإيراي م�ؤلف من �سخ�سن هما عبا�ش 
التم�سا ح�س�ر  الإيرانية. وقد  للث�رة  امدر�سي وحمد �سالح كممثلن 

اجتماعات القمة كمراقبن. 
تبنت كل من �س�ريا وليبيا الطلب الإيراي واأ�رتا على اإدراجه على 
اأما  ام�ؤمر.  ح�س�ر  الإيرانية  اجمه�رية  ل�فد  ليت�سنى  الأعمال  جدول 
اأو  الطلب  بحث  رف�س�ا  فقد  الأخرى  العربية  الدول  وبع�ش  العراق 
الأمر غر مدرج  اأن  قاعة الجتماعات بحجة  لل�فد بدخ�ل  ال�سماح 
على جدول الأعمال. وبعد نقا�ش ط�يل م ح�سل ام�افقة على ح�س�ر 

ال�فد الإيراي الجتماعات ب�سفة مراقب اأو اأية �سفة اأخرى. 
ام�ؤمر  اجتماعات  انتهت  اأن  ما  ال�شلطة:  ومركز  ح�شن  �شدام  •	
 ،1974 الثاي(  )كان�ن  يناير   12 ي  البعث  حزب  الثامن  القطري 
العد  بداأ  حتى  القطرية،  القيادة  �ر  لأمن  نائبا  �سدام  انتخاب  واإعادة 
التنازي لتمركز خي�ط ال�سلطة بيد �سدام. فبعد انف�سا�ش ام�ؤمر باأ�سهر 
قليلة. اأجه البكر للتفرغ ل�س�ؤون عائلته، ل�سيما بعد مر�ش زوجته، ثم 
وفاتها الأمر الذي كان له تاأثر كبر على تده�ر �سحة البكر نف�سه مع 
ت�اي النكبات العائلية �سنة بعد اأخرى. بحيث اأبعدته �سيئا ف�سيئا عن لقاء 

ال�زراء اأو ح�س�ر اجتماعات القيادة. 
وهكذا اأخذ نف�ذ البكر بالأف�ل، و�سع�د اأ�سهم �سدام بق�ة. 
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وما اأن حل عام 1977، حتى اأ�سبح ال�زراء يرتبط�ن ب�سدام. كما 
اأ�سبح و�س�لهم اإليه اأ�سعب من ذي قبل. 

ثم �رع �سدام بت��سيع فكرة الهاتف امبا�ر وتخ�سي�ش ي�م مقابلة 
بعد  م�ساكلهن  ي  للنظر  و»ام�اطنات«  اآنيا،  م�ساكلهم  حل  ام�اطنن 

زيارة اأخرى. 
اأع�ساء  بداأ  فيما  الي�مية،  ال�سحافة  تت�سدر  �سدام  �س�ر  وراحت 

احزب يقلدون طريقته ي ام�سي واملب�ش والكام. 
ومن  )م�ز( 1979،  ي�لي�  ي�م 17  ر�سميا  ال�سلطة  ا�ستامه  وبعد 
وجل�ش  القطرية  القيادة  ي  اأع�انه  من  كبرة  جم�عة  بت�سفية  قيامه  ثم 
ب� »القائد  اإليه  بالإ�سارة  العراقية.  الإعام  اأجهزة  اأخذت  الث�رة  قيادة 
والتبجيل.  التمجيد  من  بهالة  وحيطه  ال�رورة«.  و»القائد  الفار�ش«. 

وتكاثرت الأغاي من�سدة له. 
الكتاب  من  مجم�عة  ا�ستعان  بل  بذلك.  �سدام  يكتف  وم 
ال�سحف  ي  عنه  مقالت  لتدبيج  والأجانب  العرب  وال�سحافين 
العربية والأجنبية وخا�سة الأمريكية. واأذكر ي هذا ال�سدد، امقالت 
ي  ف�سليا  ي�سدر  الذي  الكتاب  ي  رايت  كل�ديا  عنه  ن�رتها  التي 
اأمريكا )�س�ؤون خارجية( Foreign Affairs ي ن�فمر )ت�رين الثاي( 
1979. وقام بت�زيعه بع�ش ال�سفراء الأمريكان. وقد و�سفت ال�سيدة 
العراقين  بامل�ك  اإياه  مقارنة  الق�ي،  العربي  بالزعيم  �سداما  راأيت 
ي�لي�  ي  ذلك  واأعقب  واآ�س�ربانيبال.  وحم�رابي  �رج�ن  القدماء 
)م�ز( 1980 اإعان ت�سدر جريدة ني�ي�رك تامز الأمريكية. ي�سر اإى 
اأجاد العراق. اأجاد حم�رابي واآ�ساوربانيبال وامن�س�ر وهارون الر�سيد. 

مقرونة بعهد �سدام ح�سن. 
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كل هذا و�سدام يحيط نف�سه ونظامه بال�رية والكتمان وباأج�اء مليئة 
بالرعب الاحدود. واأ�سحت اأحكام الإعدام تنفذ بام�اطنن كل ي�م. 
ولأتفه الأ�سباب، وم يعد لك�ادر البعث اأي دور �س�ى تنفيذ رغبات 
اإليه. وح�ل اأع�ساء احزب واأن�ساره اإى  �سدام واأفراد عائلته وامقربن 
واإمان  رغبة  وامخابرات. ل عن  القمع  اأجهزة  �سل�سلة  تكمل  حلقات 

واإما نتيجة اخ�ف والرعب من ع�اقب عدم التنفيذ. 
ي هذا امناخ امعباأ بالرعب، كان �سدام يكر من زياراته لل�زارات 
وم�ؤ�س�سات الدولة الأخرى وم�ساكن ام�اطنن خارج بغداد. ي كل زيارة 
تفقدية كان �سدام ي�سدر ت�جيهاته اإى ام�سئ�لن ويحثهم على امزيد من 
التقارير احزبية بام�ظف امق�ر  »خدمة« ام�اطنن. ويعاقب من ت�سفه 
ي اأداء واجباته كما فعل مرة مع جم�عة من الأطباء، حيث اأمر بف�سلهم 
من اخدمة مدة �سنة واحدة ب�سبب تاأخرهم ب�سع دقائق عن ال��س�ل اإى 
الرئا�سي على  »الت�بيخ«  يقت�ر  فيه. وم  يعمل�ن  الذي كان�ا  ام�ست�سفى 

الأطباء و�سغار ام�ظفن بل امتد اإى ال�زراء ووكاء ال�زارات. 
طالبا  اخارجية  ب�زارة  �سدام  ات�سل  اأن  �سادف  ال�قت  ذلك  ي 
التحدث اإى حامد اجب�ري وزير الدولة لل�س�ؤون اخارجية فقيل له اأنه 
�سعيد  حمد  اآنذاك  ال�زارة  وكيل  اإى  التحدث  طلب  ثم  م�ج�د.  غر 
�سدام  اأعاد  �ساعة  ن�سف  وبعد  اأي�سا.  م�ج�د  غر  له  فقيل  ال�سحاف 
وكان  وال�سحاف.  اجب�ري  عن  و�ساأل  اخارجية  ب���زارة  الت�سال 

اج�اب اأنهما غر م�ج�دين اأي�سا. 
رادي�  الهاتفية حتى قطع  امكامة  تلك  �ساعة واحدة على  وم م�ش 
باإعفاء حامد اجمه�ري  يق�سي  مر�س�ما جمه�ريا  ليذيع  براجه  بغداد 
دوامهما،  انتظام  لعدم  نظرا  من�سبيهما  من  ال�سحاف  �سعيد  وحمد 

ح�سب ما ورد ي امر�س�م. 
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اجب�ري وال�سحاف  باأن غياب  اأخر �سدام  نف�سه،  الي�م  ي ع�ر 
كان ب�سبب وج�دهما ي امطار لت�ديع م�س�ؤولن اآخرين وفقا ما تق�سي 

به الأعراف الدبل�ما�سية. 
ام�اطنن،  »خدمة«  ي  امق�رين  ام�س�ؤولن  »ت�بيخ«  اإى  اإ�سافة 
زيارات  بام�اطنن:  الحتكاك  و�سائل  من  اأخرى  و�سيلة  �سدام  ابتدع 
ثم  عائلة،  كل  لدى  نف�سه  وا�ست�سافة  العراقية  الع�ائل  م�ساكن  مفاجئة 

تلبية طلباتها. 
وي ال�قت الذي كان �سدام يحاول ت��سيع قاعدته ال�سعبية واإظهار 
امخابرات  اأجهزة  كانت  اجماهر.  ح�له  تلتف  �سعبي  كزعيم  نف�سه 
وبع�ش تنظيماته ال�رية اخا�سة تعتقل �را، ومن خلف ال�ستار، كل من 

ت�سك ب�لئه لل�سلطة، حيث يغيب امعتقل عن ال�ج�د.
كان  امجاي  والقتل  الق�ري  والتغييب  الختفاء  حالت  تفاقم  ورغم 
العراق  مد  كانت  التي  الدول  �سمر  يهتز  وم  الده�سة،  يثر  العام  �سمت 
الإدارة  باأن  �سك  لدي  ولي�ش  الف�سائية.  وامعل�مات  والعتاد  بال�ساح 
هذا  اإهمال  تتعمد  كانت  معه  وتعاملها  للعراق  م�ساعدتها  ي  الأمريكية 
التجاوز ال�سارخ على حق�ق الإن�سان العراقي حتى ل تثر حفيظة �سدام. 
التقرير  وما يعزز هذا العتقاد ما ورد ي تقارير لاإدارة الأمريكية، ومنها 
اليزابيث  بغداد  الأمريكية ي  ام�سالح  رعاية  �سعبة  م�س�ؤولة  به  بعثت  الذي 
ج�نز Elizabith A Jones اإى وزير اخارجية الأمريكي ي اأغ�سط�ش )اآب( 
1980، حيث تعلم وزير اخارجية باأن �سيا�سة �سدام ي التقرب من اجماهر 
العراق  �سيعة  اأما  وام�سح�قن.  الفاحن  طبقة  لدى  اإيجابية  فاعلية  لها 
والأكراد وامثقفن وطبقة امهنين والفنين فا يعتقد ب�لئهم، وبالتاي فاإن 
اأجهزة امخابرات تتحرك بهدوء و�رية وفاعلية لتجتث جذورهم والتخل�ش 

منهم ومن احتمال قيامهم ما قد يزعزع كيان �سدام و�سلطته.
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وذهب التقرير اإى اأبعد من ذلك ليحذر من احتمالت اخطر القادم 
مع  الطبقة  بتلك  �سدام  اهتمام  ب�رورة  وين�سح  الع�سكرين  طبقة  من 
مراقبة ن�ساطها، اإ�سافة اإى التحذير من خطر حقيقي اآخر ه� الغتيال 
الق�ر  بانقاب حاك خي�طه ي ردهات ودهاليز  اأو  غادرة  بر�سا�سة 

اجمه�ري. 
بعد هذا التحذير يع�د التقرير اإى تطمن الإدارة الأمريكية باأن كفاءة 
امخابرات العراقية من جهة، ومقدرة �سدام و�سجاعته كفيلتان بالق�ساء 
على اأية ث�رة �سعبية، خا�سة واإن �سيا�سة �سدام ي الق�ساء على خ�س�مه قد 
برهنت على قدرة فائقة ي اإزاحة كل من يحتمل اأن يك�ن م�سدر خطر 
احقيقي،  اخطر  اإن  الحتمال.  بعيد  اخطر  ذلك  كان  واإن  عليه، حتى 
كما يق�ل التقرير، ه� الغتيال الذي حتى واأن وقع ف�س�ف ل ي�ؤدي اإى 

تبدل ج�هري ي �سيا�سة واجاهات ال�سلطة العراقية احاكمة(**).

�شدام رئي�شاً للجمهورية
الثنن 16 ي�لي� )م�ز( 1979. ال�ساعة تقارب العا�رة �سباحا. 

امكان م�سكن خراه طلفاح. 
امجتمع�ن اأحمد ح�سن البكر، �سدام ح�سن، عدنان خراه، هيثم 

البن الأكر للبكر وخراه طلفاح. 
ح�ر البكر وهيثم بدع�ة من طلفاح لبحث اأمر هام: ا�ستقالة البكر 
وتنحيه عن جميع منا�سبه واإحال �سدام ح�سن حله ي تلك امنا�سب. 
ما  على  ي�افق  وم  التعامل.  ي  الطريقة  هذه  على  البكر  اعر�ش 
)**( - ال�ئيقة الأمركية رقم  ADP–48–R090825Z ام�ؤرخة ي 7 اآب 1980 

وامر�سلة من بغداد اإى وزارة اخارجية الأمركية.
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وزوج  زوجته  و�سقيق  �سدام  ابن خال  وعدنان خراه  �سدام  اقرحه 
ابنة البكر.

تاأزم ام�قف و�سحب هيثم م�سد�سه واأطلق ر�سا�سة واحدة اأ�سابت 
عدنان خراه بخد�ش ب�سيط ي يده. 

تدخل طلفاح لتهدئة احالة. بقي البكر راف�سا ال�ستقالة، لكنه ر�سخ 
اأخرا بعدما اأفهمه �سدام اأنه م يعد متلك اأي �سند اأو �سفيع ل ي اجي�ش 

ول ي اأجهزة امخابرات ول حتى ي احر�ش اجمه�ري.
البكر  م�ؤيدي  من  اأفرغت  قد  والت�سكيات  الأجهزة  تلك  كل 

واأع�انه. 
ي  �سخ�سيا  ليذيعه  له  اأعد  قد  كان  خطاب  على  ووقع  البكر  قبل 

ال�ساعة الثامنة م�ساء الي�م نف�سه من اإذاعة وتلفزي�ن بغداد. 
الث�رة  قيادة  القطرية وجل�ش  القيادة  الي�م، عقدت  ذلك  ي ع�ر 
اجتماعا مناق�سة »رغبة« البكر ي التنازل عن منا�سبه ل�سدام. م يكن 
اأع�ساء القيادة على علم م�سبق ما جرى ي �سباح ذلك الي�م ي م�سكن 
حبذا  القائد،  الأب  البكر،  عن  يدافع  بع�سهم  انرى  لذلك  طلفاح 
ا�ستمراره ي حمل ام�س�ؤولية ول� حن النتهاء من مرا�سيم وخط�ات 
اإعان ال�حدة الحادية بن �س�ريا والعراق. كل ذلك والبكر ي�ستمع 
لبقاء  امتحم�سن  الرفاق  عن  ماحظاته  تدوين  ي  منهمك  و�سدام 

البكر. 
م ت�سفع ت��سات اأع�ساء القيادة للبكر الذي بقي م�را على رغبته 
جل�ش  رئي�ش  من�سب  البار،  البن  �سدام،  اعتاء  �رورة  ي  الأكيدة 
للق�ات  العام  والقائد  ال�زراء  ورئي�ش  اجمه�رية  ورئي�ش  الث�رة  قيادة 
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ام�سلحة، اأمن �ر القيادة القطرية ونائب اأمن �ر القيادة الق�مية حزب 
البعث.

احكم وحمل  دفة  ا�ستام  وقبل �سدام  البكر.  تنازل  وهكذا كان، 
كامل ام�س�ؤولية ي الدفاع عن العراق و�سعب العراق وثروات العراق 

وم�ستقبل العراق. وانتهى الجتماع. 
من  الثاي  الطابق  ي  الجتماع  قاعة  وغادرا  و�سدام  البكر  تعانق 
مبنى الق�ر اجمه�ري. ت�جه �سدام اإى مكتبه ي مبنى امجل�ش ال�طني 

وبيده ال�ريقات التي دون فيها ماحظاته. 
ماحظات عن كل ع�س� ي القيادة حم�ش لبقاء البكر ي منا�سبه. 

كان عدنان احمداي اأكر امتحم�سن للبكر وامدافعن عنه بالرغم 
من ال�سداقة امتينة التي تربطه ب�سدام. غام عبد اجليل م يقل حما�سة 
ط�يا  بكاء  عاي�ش  وحمد  حج�ب  حمد  بكى  احمداي.  عن  ودفاعا 
لإ�رار الأب القائد على تنازله. اأما بقية اأع�ساء القيادة فقد اكتف�ا بكيل 

امديح للبكر متمنن له م�ف�ر ال�سحة وال�سعادة ي حياته امقبلة. 
الأخر  البكر خطابه  اأذاع  الي�م،  الثامنة من م�ساء ذلك  ال�ساعة  ي 
من اإذاعة وتلفزي�ن بغداد واأعلن ا�ستقالته لأ�سباب �سحية. م�ؤكدا باأنه 
بها.  القيادة  التي كلفته  ام�س�ؤوليات  لتحمل  م�ستعدا  ط�ال حياته كان 
متاحقة  مر�سية  اأزمات  رافقتها  قد  من حكمه  الأخرة  الفرة  اأن  غر 
جعلته غر قادر على مزاولة العمل الي�مي للمنا�سب التي كان يحتلها 
ما حدا به اإى تكليف �سدام ح�سن بها. وا�ستمر البكر خاطبا اجمه�ر 

العراقي باأنه اأ�ر على القيادة وعلى »الرفيق« �سدام لقب�ل ا�ستقالته. 
و�سدرت �سل�سلة من القرارات عن جل�ش قيادة الث�رة اأهمها قب�ل 
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التا�سعة من الد�ست�ر  ا�ستقالة البكر وتعين �سدام بدل منه طبقا للمادة 
ام�ؤقت، وتعين عزت اإبراهيم الدوري نائبا لرئي�ش جل�ش قيادة الث�رة 
واإعفائه من من�سب وزير الداخلية. تعين �سعدون �ساكر وزيرا للداخلية 
ا�ستحداث وزارة  العامة.  امخابرات  رئي�ش جهاز  واإعفائه من من�سب 
جديدة با�سم وزارة احكم امحلي. ا�ستحداث خم�سة منا�سب بعن�ان 
للق�ات  العام  القائد  نائب  ه�  اآخر  ومن�سب  ال���زراء  رئي�ش  نائب 

ام�سلحة. 

حكومة �شدام ااأوى
�سدام ح�سن رئي�س اجمهورية ورئي�س الوزراء

طه يا�سن رم�سان اجزراوي  نائب اأول لرئي�س الوزراء
نعيم حداد  نائب رئي�س الوزراء

طارق عزيز  نائب رئي�س الوزراء
�سعدون غيدان  نائب رئي�س الوزراء وزير اموا�شات

عدنان ح�سن احمداي  ديوان  ورئي�س  ال��وزراء  رئي�س  نائب 
رئا�شة اجمهورية

عدنان خراه  نائب رئي�س الوزراء وزير الدفاع
الدكت�ر �سعدون حمادي  وزير اخارجية

حمد حج�ب الدوري  وزير الربية
الدكت�ر منذر اإبراهيم ال�ساوي  وزير العدل

ثامر رزوقي  وزير امالية
حمد ف�سل احب�بي  وزير ااأ�شغال وااإ�شكان
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الدكت�ر طه اإبراهيم العبداه  وزير التخطيط
الدكت�ر ريا�ش اإبراهيم ح�سن  وزير ال�شحة

طاهر ت�فيق العاي  وزير ال�شناعة
ع�سام عبد علي  وزير التعليم العاي والبحث العلمي
تايه عبد الكرم  وزير النفط

ح�سن علي العامري  وزير التجارة
كرم حم�د ح�سن  وزير ال�شباب

عامر مهدي  وزير الزراعة وااإ�شاح الزراعي
حامد عل�ان اجب�ري  وزير الدولة لل�شوؤون اخارجية
لطيف ن�سيف جا�سم  وزير الثقافة وااإعام

عبد ال�هاب حم�د عبد اه  وزير الري
بكر حم�د ر�س�ل  وزير العمل وال�شوؤون ااجتماعية

الدكت�ر اأحمد عبد ال�ستار اج�اري  وزير ااأوقاف
خالد عبد عثمان  وزير الدولة ل�شوؤون احكم الذاتي

ها�سم ح�سن  وزير الدولة
عبيد اه م�سطفى البارزاي  وزير الدولة

عبد اه اإ�سماعيل اأحمد  وزير الدولة
عزيز ر�سيد  وزير الدولة

عبد الفتاح حمد اأمن  وزير الدولة ل�شوؤون احكم امحلي
�سعدون �ساكر  وزير الداخلية
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اإى  خطابا  ح�سن  �سدام  وجه  )م�ز(،  ي�لي�   17 التاي،  الي�م  ي 
ال�سعب العراقي م�ؤكدا على اأنه ملتزم مبداأ القيادة اجماعية �سمن اإطار 
حزب البعث والدولة، واإنه �س�ف ل يطلب من اأع�ساء القيادة اأو من اأي 
م�اطن عراقي اأن يق�م باأي عمل ل ي�ستطيع ه� القيام به واإنه �سيك�ن 
�سيحارب  واإنه  ال�حيد،  امنا�سل  ولي�ش  احزب  منا�سلي  من  واحدا 
الظلم والقهر ولن ي�سمح اأبدا بالظلم اأو حاولت �سحق العدالة اأو اإهدار 

حق�ق ام�اطنن اأو اإهانتهم. 

م�ساء  العراق  �سماء  ي  تناثرت  اأجمل،  وكلمات  جميل  خطاب 
العراقي  ام�اطن  اإليها  ا�ستمع   .1979 )م�ز(  ي�لي�  من  ع�ر  ال�سابع 
والفرحة  والأمل  مع �سدام ح�سن.  الذين عمل�ا  نحن  اإليها  وا�ستمعنا 
وم�ستقبل  متجدد.  و�ساب  جديد.  بعهد  م�ستب�رين  وج�هنا،  تعل�ان 
عراقي باهر مكلل بالعلم والتكن�ل�جيا امتقدمة واحريات التي وعدنا 

بها �سدام [4].

موؤامرة القيادة
عبد  حي  كان   ،1979 )م�ز(  ي�لي�  من  ع�ر  احادي  ليلة  حتى 
�ر  واأمن  الث�رة  قيادة  جل�ش  ي  ع�س�ا  )ال�سمري(  ام�سهدي  اح�سن 

امجل�ش اإى جانب ع�س�يته ي القطرية حزب البعث. 

بف�سل  القرارات  �سدرت  البكر،  ا�ستقالة  من  معدودات  اأيام  وقبل 
امجل�ش  �ر  اأمانة  الث�رة ومن  قيادة  احزب. ومن جل�ش  ام�سهدي من 

دون ذكر الأ�سباب. 

ال�سلطة  �سدام  ا�ستلم   ،1979 )م�ز(  ي�لي�  من  ع�ر  ال�سابع  ي 
باأكملها. 
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العام، دعا �سدام  ي�لي� )م�ز( ي ذلك  الثاي والع�رين  الي�م  وي 
ك�ادر احزب امتقدمة اإى اجتماع عاجل ي مبنى امجل�ش ال�طني. 

�سارعت الك�ادر اإى قاعة الجتماعات، دون اأن يك�ن لديها اأدنى 
علم م�سبق ب�سبب تلك الدع�ة امفاجئة. 

عميق.  وج�م  القاعة  على  وخيم  الرئي�سية  امن�سة  �سدام  اعتلى 
اإخفاءه  واعتلى وج�ه الرفاق احا�رين خ�ف حاول امتقدم�ن منهم 

دون جدوى. 
النظام،  �سد  م�ؤامرة  اكت�ساف  عن  �سدام  اأعلن  ق�سرة  برهة  بعد 
اح�سن  عبد  حي  امتاآمرين،  اأحد  تفا�سيلها  عن  �سيتحدث  م�ؤامرة 
القيادة  اأع�ساء  من  امتاآمرين  اأ�سماء  �سدام  �سيقراأ  ذلك  بعد  ام�سهدي. 
القطرية وك�ادر احزب امتقدمة فاإن كان اأحدهم حا�را الجتماع فما 
ذات  واحدة  عربية  »اأمة  احزب:  �سعار  ترديد  ثم  ال�ق�ف  �س�ى  عليه 

ر�سالة خالدة«. بعدها يغادر قاعة الجتماعات. 
ما  باأنه  الغريب،  الجتماع  ذلك  حا�را  كان  قيادي  اأخري  لقد 
قلق  اأ�سبح اجميع ي  الأعمال« حتى  قراءة »جدول  انتهى �سدام من 

�سديد وترقب حف�ف باخ�ف من امجه�ل القادم.
وقف ام�سهدي وراء اميكرف�ن على اجانب الأمن من من�سة �سدام 
ح�سن. وبداأ ب�رد تفا�سيل »ام�ؤامرة« الرفاقية من اأوراق مطب�عة. فقال 
باأنه واأربعة من اأع�ساء القيادة كان�ا يخطط�ن لنقاب ي�ستهدف الإطاحة 
بالنظام. امتاآمرون بالإ�سافة اإليه: هم عدنان ح�سن احمداي )�سيعي( غام 

عبد اجليل )�سيعي( حمد عاي�ش )�سني( وحمد حج�ب )�سني( 
�س�ريا(  )يق�سد  عربية  بدولة  ات�سل�ا  )�سيعي(  ام�سهدي  قال  وكما 
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يرتدي  ع�سكرية  فرقة  باإر�سال  وال�عد  والت�جيه  امال  منها  وا�ستلم�ا 
اإفرادها البزة الع�سكرية العراقية للق�ساء على �سدام وت�سليم العراق لقمة 

�سائغة اإى »اأب� �سليمان« اأي حافظ الأ�سد.
تلك هي ام�ؤامرة امزع�مة.

بداأ  �سلفًا.  امعدة  »اعرافاته«  ق��راءة  من  ام�سهدي  انتهى  اأن  بعد 
�سدام بالك�سف عن اأ�سماء امتاآمرين. وراح احا�رون منهم ي القاعة 
امنتظرة ي  امخابرات  عنا�ر  لتتلقفهم  الآخر،  تل�  ال�احد  يغادرونها 

مدخل القاعة.
ليم�سح  منديا  وتناول  الك�بي،  �سيجاره  ح�سن  �سدام  واأ�سعل 
وطارق  اجزراوي  طه  بكى  ومعه  وجنتيه.  على  انهالت  التي  دم�عه 
الازمة معاجة  ال�ساحيات  عزيز. ثم قرر احا�رون منح �سدام كافة 
ام�قف واجتثاث جذور ام�ؤامرة وامتاآمرين ما ي ذلك ت�سكيل حكمة 

خا�سة محاكمة »الرفاق« امتاآمرين وتنفيذ الأحكام بهم ف�را. 
ي 1979/7/29 اأ�سدر جل�ش قيادة الث�رة قرارا بت�سكيل حكمة 
خا�سة محاكمة امتاآمرين، وذلك برئا�سة نعيم حداد وع�س�ية �سعدون 
غيدان، تايه عبد الكرم، ح�سن علي العامري، �سعدون �ساكر، حكمت 

اإبراهيم العزاوي وعبد اه فا�سل.
ابتداأت  اأن امحكمة قد  بغداد  اأذاع رادي�  ي�م 1979/8/7،  وي 
عقد جل�ساتها اعتبارا من ي�م الأربعاء ام�افق الأول من اأغ�سط�ش )اآب( 
ولغاية ال�سابع من ال�سهر. ونظرت »بالتف�سيل« ي حاكمة 68 �سخ�سا. 
واأ�سدرت اأحكامها باإعدام 22 وب�سجن 33 وبراءة 13 متهما. واإن 
اأحكام الإعدام �ستنفذ ي�م 8 اأغ�سط�ش )اآب( دون اأن يك�ن للمتهمن 

حق الدفاع اأو ا�ستئناف الأحكام. 
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نفذ  الذين  الث�رة  قيادة  واأع�ساء جل�ش  القطرية  القيادة  اأع�ساء  ومن 
حمد  احمداي،  ح�سن  عدنان  عاي�ش،  حمد  الإع��دام:  حكم  فيهم 
اح�سن  عبد  محي  ت�سفع  وم  اجليل.  عبد  غام  ال��دوري،  حج�ب 

ام�سهدي اعرافاته فاأعدم ه� الآخر.
الركن  الل�اء  منهم  واجي�ش  احزب  ي  اآخرون  قيادي�ن  اأعدم  كما 
وليد حم�د �سرت اآمر الق�ات ام�س�ؤولة عن حماية بغداد، وبدن فا�سل 
احكم  وزير  عثمان  عبد  وخالد  العمال،  لنقابات  العام  الحاد  رئي�ش 
اأقبية  النفرادي ي  �سجنه  من  ال�سامرائي  اخالق  عبد  واأخرج  امحلي. 
التخل�ش  ليعدم ويتم بذلك  امخابرات الذي كان فيه منذ عام 1973 

من اأحد اأبرز ال�ج�ه امهمة ي حزب البعث.

�شتالن العراق
�سفحاتها  على  حمل  العراقية  ال�سحف  خرجت  التاي  الي�م  ي 
تثني  ال�سجاع، وهي  بالفار�ش  اإياه  ل�سدام وا�سفة  الأوى �س�رة كبرة 
ولكن  واخيانة.  التاآمر  ب�ؤر  من  احزب  ت�سفية  العظيمة ي  قدرته  على 
هذا ال��سف م منع جلة »اح�ادث« اللبنانية من اعتباره »�ستالن« الذي 
ح�ل احزب ال�سي�عي اإى اآلة بيده ي�جهها كيفما ي�ساء وي�ستخدمها ي 

القتل ون�ر الرعب متى �ساء. 
انت�سار  منع  م  العراقية  ال�سحف  ي  والإطراء  امديح  مقالت  اأن 
اأو  احزب  �سف�ف  وداخل  العراق،  �سماء  ي  والأقاويل  الإ�ساعات 
التي  احقيقية  الأ�سباب  ح�ل  والدبل�ما�سين  ال�سيا�سين  امحللن  بن 
دفعت �سداما اإى »اكت�ساف« م�ؤامرة ن�سج خي�طها رفاقه ي القيادة. 
عبد  وغام  احمداي  عدنان  اتهام  من  الهدف  باأن  مثا،  اأ�سيع،  لقد 
اجليل بالتاآمر ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام بهما، بالرغم من عاقاتهما 
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باأن  القيادة  اأع�ساء  لبقية  احمراء  الإ�سارة  اإعطاء  ه�  ب�سدام،  ال�طيدة 
�سدام ح�سن ه� الرجل الأق�ى ي ال�سلطة. وعلى اجميع طاعته دون 

قيد اأو �رط. 
وقيل اأي�سًا اأن �سداما اأراد التخل�ش من فكرة ال�حدة الحادية بن 
العراق و�س�رية. ف�رب القيادين الثاثة: احمداي، عبد اجليل وعاي�ش 
الذين ت�سدروا امفاو�سات العراقية – ال�س�رية. وكان�ا اأكر امتحم�سن 

لاإ�راع باإعان ال�حدة. 
من  عدد  حاول  والأقاويل،  الإ�ساعات  بغي�م  املبد  اج�  هذا  ي 
لدرء  الأ�سد  وحافظ  ح�سن  �سدام  بن  الت��سط  العرب  ام�س�ؤولن 
يتطلب  كان  وقت  ي  و�س�رية،  العراق  بن  ال��سع  تاأزم  احتمالت 
تعاون البلدين مقاومة اتفاقية كامب ديفيد بن م�ر واإ�رائيل. ومن اأجل 
ذلك، بعث الأ�سد ر�سالة خطية اإى املك ح�سن حملها نائبه عبد احليم 
خدام يطلب فيها و�ساطته لدى �سدام وبعث املك ح�سن بر�سالة خطية 

اإى �سدام حملها عبد احميد �رف.
وعندما م تثمر و�ساطة العاهل الأردي، ات�سل الأ�سد ب�سدام م�ؤكدا 
جنة  ت�سكيل  مقرحا  ام�ؤامرة  ي  دور  اأي  لها  يكن  م  �س�رية  باأن  له 

عراقية – �س�رية اأو جنة حايدة للتحقيق ي ادعاءات العراق. 
بدوره  م�جها  راأيه،  على  م�را  وبقي  امقرح  قب�ل  �سدام  رف�ش 
واليمن  وم�ر  �س�ريا  با�ستثناء  العربية  الدول  روؤ�ساء  جميع  اإى  ر�سائل 

اجن�بي، ي�ؤكد فيها قناعاته ح�ل �س�رية ودورها امزع�م ي ام�ؤامرة. 
حاك  م�ؤامرات  وج�د  ح�ل  والأقاويل  الإ�ساعات  تلك  كل  ومع 
للبعثين  بد  ل  التي  امرة  احقيقة  فاأن  البعث  �سلطة  ح�ل  الظام  ي 
بجميع ف�سائلهم واأجنحتهم اإدراكها هي اأن م�ساكل البعث مينا وي�سارا 
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البعثية  امنظ�مة  داخل  من  تنبع  اإما  ال�سنن  مر  على  امتتالية  و�راعاته 
عندما ت�ستلم ال�سلطة. ففي عام 1963، ا�ستلم البعث ال�سلطة ي العراق 
اأ�سهر قليلة حتى احتدم ال�راع بن جناح علي  وي �س�ريا. وم م�ش 

�سالح ال�سعدي وجناح طالب ال�سبيب ثم �سقط الطرفان. 
وجاء البعث اإى ال�سلطة مرة ثانية عام 1968، وم مر �س�ى وقت 
ق�سر حتى ت�سارعت الأجنحة بن عما�ش وحردان. ثم جاء عام 1973 
واإذا بناظم كزار مدير الأمن العام وجم�عته من القيادة القطرية حاول 
انتزاع احكم بحجة »ت�سحيح« ام�سرة. بعدها جاءت م�ؤامرة القيادة 
عام 1979 و�سالت الدماء. واأعدمت جم�عة كبرة من قيادي احزب 

وك�ادره امتقدمة. 
وي كل مرة تت�سارع اأجنحة احزب فيما بينها ح�ل ال�سلطة ترز فئة 
مت�سلطة لتت�سابق ي البكاء والع�يل وذرف الدم�ع حتى اأ�سبح البكاء 
حدث  كلما  اآخر  بعثي  جيل  اإى  بعثي  جيل  من  ينتقل  ونام��سا  تقليدا 

�راع على ال�سلطة داخل احزب. 
ف�سدام ح�سن بكى عندما حدث عن م�ؤامرة 1979.

اأو فرحا بعدم ورود  طه اجزراوي وطارق عزيز بكيا لبكاء �سدام 
ا�سميهما بن اأ�سماء امتاآمرين. 

وقبل ه�ؤلء، بكى »القائد ام�ؤ�س�ش« مي�سيل عفلق ي ام�ؤمر القطري 
حزب البعث ي دم�سق ي دي�سمر )كان�ن الأول( 1965 عندما بدت 
بكى   1966 »�سباط«  فراير  وي  ام�ؤمر.  اأع�ساء  بن  اخاف  ب�ادر 
عفلق مرة اأخرى عندما طرد من احزب و�سيطر �ساح جديد وزمرته 

على مقاليد احكم ي �س�رية. 
�س�رية  قيادة احزب ي  الثاي( 1970 بكت  )ت�رين  ن�فمر  وي 
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»احركة  �سعار  حت  احكم  مقاليد  على  الأ�سد  حافظ  �سيطر  حن 
الت�سحيحية«.

�شدام ح�شن كلمة اأخرة 
عرفته  كما  ح�سن  �سدام  عن  ال�سفحات  من  م�سى  فيما  حدثت 
الق�ر  يزاول مهامه من غرفة �سغرة ي  من عام 1968، عندما كان 
اجمه�ري دون اأن يك�ن له م�قع ر�سمي معلن. ثم عرفته عندما اأ�سبح 
نائبا لرئي�ش جل�ش قيادة الث�رة. اإل اأن معرفتي به ت�طدت ب�سكل كبر 
عندما اأ�سبح رئي�سا مجل�ش التخطيط. ففي ذلك ال�قت م يكن �سدام 
الأوحد  الزعيم  ول  بعد.  فيما  تك�سف  كما  الظام  ام�س�ؤول  ح�سن 

والفار�ش الأجد كما اأراد اأن ي��سف. 
ي ذلك ال�قت، كان �سدام يخطط بهدوء وتاأن م�ستقبله ال�سيا�سي 
وو�سع ي خدمته اأجهزة امخابرات وم�ؤ�س�سات احزب لت�سفية مناوئيه 

من جهة، ولبناء قاعدة حكمه امقبل من جهة اأخرى. 
لقد حر�ش �سدام، خال الفرة التي كان فيها اأحمد ح�سن البكر 
اأنها قيادة  رئي�سا مجل�ش قيادة الث�رة، على اإظهار القيادة العراقية على 
اإطاقا  �سدام  ي�سمح  م  الرئا�سة  من�سب  ا�ستامه  بعد  ولكن  جماعية، 
النظر  اأو اختاف ي وجهات  القيادة  باحتمال وج�د خ�س�مات ي 
اأو �سغرا، كما م ي�سمح باأن يك�ن  حتى واإن كان الختاف منطقيا 

هنالك �ريك له ي ال�سلطة، �س�اء كان ال�ريك فردا اأو جم�عة. 
الث�رة  قيادة  جل�ش  دور  تقلي�ش  نح�  �سدام  حرك  ذلك،  من  اأبعد 
مجل�ش  دورية  جل�سات  بعقد  اأوًل  فابتداأ  اجماعية،  للقيادة  كاإطار 
ال�زراء �ساحيات  اإعطاء  اإى  اجه  ثم  للمجل�ش.  ب�سفته رئي�سا  ال�زراء 
امجل�ش  منح  فكانت  الثانية  اخط�ة  اأما  وزاراتهم.  �س�ؤون  ي  اأو�سع 
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ال�طني الكثر من ال�سلطات الت�ريعية التي كان يتمتع بها جل�ش قيادة 
الث�رة  قيادة  الثالثة ي خط�ات حجيم جل�ش  اخط�ة  الث�رة. وكانت 
اجمه�رية«  »رئي�ش  و�ساحيات  �سلطات  ا�ستخدام  على  الركيز  هي 
بدل من �سلطات و�ساحيات »رئي�ش جل�ش قيادة الث�رة«. وعليه فقد 
تعمد �سدام اإى الإكثار من اإ�سدار »امرا�سيم اجمه�رية«، و»ت�جيهات 
ال�سيد الرئي�ش« و»اإر�سادات الرئي�ش القائد« و»مكرمة الرئي�ش«. وغر 
ذلك من ال�سفات التي تل�سق بالفرد اأو ت�سدر عنه بدل من �سدورها عن 
قيادة جماعية، واإن كانت تلك القيادة �سكلية ي م�سم�نها كمجل�ش 

قيادة الث�رة.
العراقي  البعث  القطرية حزب  ام�ؤمرات  لتقارير  درا�سة خاطفة  اإن 
وللمن�س�رات والأدبيات احزبية التي �سدرت خال الفرة من 1974 
احزب  ح�ل  قد  ح�سن  �سدام  اأن  كيف  ب��س�ح  ترينا   1982 حتى 
اإى  واأجهزتها  م�ؤ�س�ساتها  بكامل  والدولة  ومكاتبه  ك���ادره  بكامل 

منظ�مة واحدة تردد كلمتن فقط: �سدام ح�سن.
بداية الطريق، ي بناء �رح عبادة الفرد كانت ام�ؤمر القطري الثامن 

عام 1974. 
حت  واحدة  مرة  اإل  ح�سن  �سدام  »الرفيق«  ا�سم  يذكر  م  هناك 
�س�رة  بعد  ام�ؤمر.  التقرير  من  الثانية  ال�سفحة  ت�سدرت  التي  �س�رته 

»الرفيق« اأحمد ح�سن البكر. 
ونهاية الطريق، ي اإكمال بناء �رح عبادة الفرد، كان ام�ؤمر القطري 
التا�سع عام 1982. حيث ورد اأ�سم �سدام ح�سن ي تقرير ام�ؤمر الذي 

يقع ي 366 �سفحة اأكر من األف مرة.
وكفاءة  اإخا�ش  نقي�ش  اأن  »علينا  �سدام:  قال  ام�ؤمر  هذا  ي 
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باأن  اإنني م�ؤمن  الث�رة واحزب..  اأعداء  تناق�ش  اأ�سا�ش  احزبين.. على 
الإن�سان ي�ستطيع اأن يفعل كل �سيء ما ه� لي�ش من واجبات الإله. 

واأ�سبغ�ا  والتعظيم  التمجيد  عبارات  كل  �سدام  ام�ؤمرون ي  وقال 
منح  م  األقابا  عليه  واأ�سبغ�ا  والبط�لة  بالفرو�سية  امقرنة  ال�سفات  عليه 

لأية �سخ�سية ي التاريخ. 

ط�يلة  �سن�ات  بها  تغن�ا  التي  اح��زب  مبادئ  ام�ؤمرون  ون�سي 
وح�ل�ها اإى كلمات اأنا�سيد واأغاي بطلها �سدام. 

و�سحالة  العقائدين  هزالة  ام�ؤمر  لذلك  ال�سيا�سي  التقرير  ويعك�ش 
تفكرهم، كما يعك�ش حجم الرعب الذي يعي�سه ع�س� احزب. 

يق�ل التقرير ي �سدام باأنه كان القائد الأول ي حقيق الث�رة وي 
اإطار م�ؤ�س�سة  ال�ستار، ي  احفاظ عليها، من خال عمله، ومن خلف 
ل يعرف �س�ى عدد قليل ا�سمها اأو م�ست�اها ي الدولة، وهي »مكتب 
التج�س�ش  ال�ساملة« لأوكار  »الت�سفية  العامة« وذلك لإجراء  العاقات 
وال�سبكات  واإي��ران،  ولريطانيا،  ولأمريكا،  لل�سهي�نية،  والعمالة 

اما�س�نية، ولل�سباط امغامرين.

»ي�ستاأ�سل  لأنه  خا�ش  طراز  من  قائد  باأنه  �سداما  التقرير  وي�سف 
ال�رطان، لكنه يبقي على اج�سم حيا«. لذلك فاإنه ا�ستطاع ي ي�لي� )م�ز( 
ام�س�ؤولية  ت�سلمه  تعطيل  اأرادوا  الذين  القيادة  اأع�ساء  الق�ساء على   1979
والرجعية.  الأجنبية  الق�ى  وجميع  واإي��ران،  �س�ريا  من  بدعم  الأمامية 
عام  القيادة  لرفاقه ي  اإعدام �سدام  التقرير  ويرر  التقرير(.  زعم  )ح�سب 
1979باأن اأولئك م يك�ن�ا �س�ى دخاء على احزب وم يكن لهم حق 

ي القيادة. )وي هذا ين�سى �سدام باأنه ه� الذي اأتى به�ؤلء اإى القيادة(. 
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وتبلغ حاولت م�سخ التاريخ حدود الامعق�ل عندما ينتقل التقرير 
اإى و�سف �سدام باأنه: 

– وا�سع ال�سيا�سة النفطية.

– امخطط الأول لعملية التنمية ال�ساملة. 
ال�سراتيجية  وخططها  الن�وية  البح�ث  ا�سراتيجية  وا�سع   –

والتكتيكية.
– امخطط الع�سكري للق�ساء على التمرد ي ال�سمال. 

– ام�جه للفكر والثقافة والأعام. 
الق�مي  اميدان  �سيا�سة احزب ي  ير�سم  يزال  الذي كان ول  – ه� 

والدوي. 
– ه� الذي �سمم كيفية اإدارة العاقات مع الأقطار العربية. 

– ه� الذي ي�سع اخطط لاأحداث الق�مية. 

– ه� الذي و�سع ا�سراتيجية عاقات العراق الدولية. 

– ه� الذي كان امحاور الأول مع الزعماء والقادة الأجانب. 

ول يكتفي التقرير ي و�سف »اإجازات« �سدام على نطاق القيادة 
اإذا كان  القيادة الق�مية للحزب،  اأي�سا دور  القطرية، بل ينتقل ليم�سخ 
لها دور حقيقي، فيق�ل: »لأول مرة ي تاريخ احزب و�سع )�سدام( 
بدقة وباأ�سل�ب خاق ومتجدد نظرية العمل البعثية ي ميادين ال�سيا�سة 

والقت�ساد والجتماع والتنظيم«. 
اإن  التقرير  اأكد  فقد  ال�سخ�سية،  وعبادة  الفردي  لاجاه  وتر�سيخًا 
كان  ولكنه  �سدام.  �سنع  من  اإما هي  اإن وجدت،  امنجزات،  جميع 
الأمامي.  ام�قع  ر�سميا  يحتل  الذي  »الرفيق«  اإى  ين�سبها  ال�سابق  ي 
القيادة اجماعية،  اإى  اأو  البكر(  اأحمد ح�سن  بذلك  التقرير  )ويق�سد 

ناكرا ذاته«. 
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ويغرق ام�ؤمرون ي اخ�ف والرعب، في�سف�ن �سداما بال�سخ�ش 
انتظره  الذي  القائد  ال�طنية« لأنه ه�  الزمن »ال�رورة  الذي �سار مع 
قد  ال�رورة،  القائد  هذا  ب�لدة  العراق  واإن  ال�سنن.  مئات  العراقي�ن 

ولد ولدة جديدة! 
هذا ه� �سدام ح�سن كما يراه العقائدي�ن! لكنهم ل يذكرون كيف 
و�سحق  العراق  كرامة  امتهن  قد  منطق  اأو  مرر  اأي  وبدون  �سدامًا  اأن 
من  التحرر  على  قادر  غر  ال�سخ�سية  مزدوج  فجعله  العراقي  ام�اطن 
وال��راأي  بال�سيف،  والقلم  ب� »القرباج«،  الفكر  وح��ارب  اخ���ف، 
اأ�سبح  بحيث  التاريخ  واألغى حلقات  بالع�سات،  والعدل  بالعتقال، 

بطل الأم�ش خائنا ومفكر الي�م جاها. 

ل�ست اأدري كيف �سي�اجه �سدام نف�سه، وه� يقف اأمام مراآة التاريخ 
ومائه  باأر�سه  الغني  البلد  هذا  العراق.  على  ويات  من  جره  ما  فرى 

ونفطه وب�ره. 

هل �سيتذكر �سدام الذين �سقط�ا �رعى ر�سا�ش غدره؟

هل �سيتذكر املي�ن من �سباب العراق من لق�ا حتفهم ب�سبب حروبه 
ومغامراته الع�سكرية؟ 

هل �سيتذكر؟ وهل �سيندم؟ 

له  ليق�ل  بعيد  من  القادم  �س�ت  �سي�سمع  ولكنه  ذلك..  اأعتقد  ل 
ولزمرته:

فا �س�د م�اقعكم

ولح حمر م�ا�سيكم 
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ول خ�ر مرابعكم
ول بي�ش لياليكم
األ تبت اأياديكم

[1] –هذا ال�سديق اأ�سبح من امدافعن عن �سدام ونظامه، وانتقل اى احدى الع�ا�سم 

العربية ال�رق اأو�سطية يدير منها م�ؤ�س�سة للدرا�سات الق�مية م�لة من العراق. 

[2] –بعد ت�سلم �سدام رئا�سة جل�ش قيادة الث�رة عام 1979، �سجن جعفر الذهب مع 

جم�عة كبرة من احزبين ي اعقاب ما عرف م�ؤامرة القيادة وم ت�سفع له �سداقته 
احميمة ل�سدام. بل قد تك�ن تلك ال�سداقة هي ال�سبب ي �سجنه.

[3] –كان طاهر اأحمد اأمن معاونا مدير امخابرات. بعد ذلك نقل اإى وظيفة مدير 

مع  الإعدام  حكم  فيه  نفذ   1979 عام  وي  وال�سياحة.  ام�سايف  م�سلحة  عام 
امجم�عة التي اتهمت بالتاآمر على �سدام ح�سن مع �س�رية. 

القيادة القطرية  اأع�ساء  اأكت�بر )ت�رين الأول( 1979، وبعد ت�سفية بع�ش  –ي   [4]

جرى تعديل وزاري على النح� التاي:
ورئي�ش  ال�زراء  رئي�ش  نائب  من�سب  من  احمداي  ح�سن  عدنان  اإعفاء   – 1

دي�ان رئا�سة اجمه�رية، لتنفيذ حكم الإعدام به.
2 – اإعفاء حمد حج�ب الدوري من من�سب وزير الربية لتنفيذ حكم الإعدام 

به، وعن بدل منه عبد اجبار عبد امجيد.
الأوقاف  وزير  من�سب  من  اج�اري  ال�ستار  عبد  اأحمد  الدكت�ر  اإعفاء   – 3
وعن بدل منه ن�ري في�سل ال�ساهر، كما ا�ستبدل ا�سم ال�زارة لت�سبح وزارة 

الأوقاف وال�س�ؤون الدينية. 
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خا�شة جداول املحق رقم –1 –
م�شلمو العراق بن امكون ال�شيعي وامكون ال�شني

جموع العرب ال�شنة العربال�شيعة العربال�شنة
جموع ال�شكانام�شلمون

19472،344،0009،00،0003،244،0004،564،000

19573،258،7391،248،9724،507،7116،339،960

19909،004،2523،451،04612،455،29817،518،000

199510،446،5824،011،51114،458،09320،363،000

200012،233،7144،688،79716،922،51123،801،000

200514،071،7785،393،26919،465،04727،801،000

201015،914،4686،099،51422،013،98230،962،000

201518،384،2387،046،09925،430،33735،767،000

ال�سيعي  امك�ن  عدد  احت�ساب  كيفية  ح�ل  التفا�سيل  من  مزيد  •	
الرج�ع  اإى امجم�ع، يرجى  ال�سني ون�سبة كل مك�ن  وعدد امك�ن 

اإى اجداول التي تلي هذا اجدول.
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املحق رقم –1 –
اإح�شاءات ال�شكان ي العراق وتوزيعهم امذهبي وااثني 

لاأعوام: 1947 و1957 و1990 و1995 و2000 و2005 
و2010 و2015

1 – يحاول هذا املحق، بجداوله الإح�سائية امتعددة ت�زيع �سكان 
و�سنة  )�سيعة  ومذهبيًا  اأخرى(  واأقليات  واأك��راد  )عرب  اثنيًا  العراق 

واأقليات غر الإ�سام(.
2 –ي الت�زيع امذهبي والثني يعتمد الكتاب على الن�سب امئ�ية 
والإح�ساء   1947 لعام  ال�سكاي  الإح�ساء  من  ام�ستنبطة  احقيقية 
بن  العراق  يق�سمان  الذين  الإح�ساءين  لأنهما   1957 لعام  ال�سكاي 
م�سلمن وم�سيحين وعرب واأكراد وتركمان ويه�د واأقليات اأخرى. 
الت�زيع  اأي�سًا  يبن  لعام 1947  ال�سكان  اإح�ساء  اأن  اإى  الإ�سارة  وجدر 
امذهبي لل�سيعة وال�سنة العرب والأكراد والركمان...الخ. اإح�ساء عام 
الكلي  امجم�ع  من  مك�ن  لكل  التالية  امئ�ية  الن�سب  يعطينا   1947

لل�سكان:
%93.3 	•جميع ام�سلمن  

%6.7 	•اأقليات غر الإ�سام  

%100     
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%71.1 	•العرب ام�سلم�ن    
	•ام�سلم�ن من غر العرب )اأي اأكراد وتركمان...( %22.2
%51.4 	•ال�سيعة العرب    
%19.7 	•ال�سنة العرب    
%19.0 	•الكرد )�سنة 18.4% و�سيعة %0.6(  

%02. 	•الركمان )�سنة 1.1% و�سيعة %0.9(  
%1.2 	•�سيعة اآخرون    

ام�سلمن  بن  وامذهبي  الديني  الت�زيع  بيان  ه�  هنا  يهمنا  الذي 
العرب معرفة العدد الفعلي ل�سكان العراق العرب من امك�نن ال�سني 

وال�سيعي.
3 – الإح�ساء ال�سكاي لعام 1957، الذي يعتر ثاي اإح�ساء ر�سمي 

ي العراق، يعطينا الن�سب امئ�ية التالية من جم�ع ال�سكان:
%95.5 	•ام�سلم�ن   

%4.5 	•اأقليات غر الإ�سام   
�سن�يًا  تن�ر   )C.I.A( الأمريكية  امركزية  امخابرات  وكالة   – 4
هذه  �سمن  من  العراق  العام.  اأقطار  جميع  عن  تف�سيلية  اإح�ساءات 
 The عن�ان  حت  النرنت  �سفحة  على  امعل�مات  تن�ر  الأقطار. 
ح�سب  ال�سكاي  للت�زيع  امئ�ية  الن�سبة   .(*) World Fact Book

تقديرات ال�كالة هي:
%98 	•ام�سلم�ن   

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.  -  )*(
html
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%2 	•اأقليات غر الإٍ�سام  

%100     
%65 – %60 	•ال�سيعة     
	•ال�سنة )ما ي ذلك الأكراد والركمان(%32 – %37
%20 – %15 	•الأكراد    

%5 	•الركمان    
%2 	•اأقليات غر اإ�سامية   

5 – من اأجل احت�ساب ن�سبة ال�سنة العرب اإى جم�ع ال�سكان، ي 
امركزية  امخابرات  وكالة  تقديرات  ي  امعطاة  الن�سبة  ا�ستخدام  حالة 
و%32  ن�سبة  كاأعلى   %37 هي  والتي  العراقي  ال�سني  امك�ن  جميع 

كاأوطاأ ن�سبة، ل بد من تطبيق امعادلة التالية:
	•ن�سبة امك�ن ال�سني مجم�ع �سكان العراق %37 – %32

%15 – %20 	•ناق�سًا ن�سبة امك�ن الكردي  
%5 – %5 	•ناق�سًا ن�سبة الركمان  
%2 – %2 	•ناق�سًا اأقليات غر الإ�سام  

وفق   %10  – %10 العرب  ال�سنة  مثل  التي  امئ�ية  الن�سبة  �ساي 
C.I.A �تقديرات ال

6 – وحتى ل� اأخذنا احد الأعلى )37%( وطرحنا منه احدود الدنيا 
لاأكراد )15%( والركمان )5%( والأقليات غر الإ�سام )2%( فيبقى 
الكلي  امجم�ع  من  العرب  ال�سنة  ن�سبة  لتمثل  فقط   %15 ن�سبة  لدينا 
لل�سكان، وهي ن�سبة تقل كثراً عن الن�سبة امئ�ية )19.7%( ام�ستخرجة 

من الإح�ساء ال�سكاي لعام 1947.
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الن�سب  ال�اطئة ونعتمد على  الن�سب  فاإننا �س�ف نهمل هذه  وعليه 
ام�ستخرجة من اإح�ساء عام 1947.

هذا  ي  ام�ستخدمة  ال�سكانية  بالتقديرات  الأمر  تعلق  وبقدر   – 7
الكتاب، فهي كما يلي:

	•الإح�ساء ال�سكاي الفعلي لعام 1945
	•الإح�ساء ال�سكاي الفعلي لعام 1957

لاأع�ام  امتحدة(**)  الأم  تقديرات  ح�سب  ال�سكاي  الإح�ساء  •	
1990 و1995 و2000 و2005 و2010 و2015.

)**( -  تقديرات الأم امتحدة اأكر دقة وحيادية. راجع ي ذلك: 
United Nations, World Population Prospect (The 2012 Revision). 
http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_indicators.htm  
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–A– جدول 

ااإح�شاء ال�شكاي الر�شمي لعام 1947

الن�شبة امئوية العددامكون
اإى امجموع

ام�سلم�ن 1– ال�شيعة العرب
العرب

2،344،00051.4
2900،00019.7– ال�شنة العرب

ام�سلم�ن 3– الكرد – ال�شنة
الكرد

840،00018.4
430،0000.6– الكرد – ال�شيعة
ام�سلم�ن 5– الركمان ال�شنة

الركمان (***)
50،0001.1

642،0001.0– الركمان ال�شيعة
752،0001.1– اأقليات �شيعية اأخرى
8306،0006.7– اأقليات غر ااإ�شام

4،564،000100امجموع الكلي لل�شكان عام 1947

3،244،000جموع ام�شلمون العرب )2+1(
2،344،00072.3ن�شبة ال�شيعة العرب اإى جموع ام�شلمن العرب
900،00027.7ن�شبة ال�شنة العرب اإى جموع ام�شلمن العرب

ماحظة: ااأقليات غر ااإ�شام هي كما يلي:(***)

اإقليم  ي  ولي�ش  العراق  ي  الأك��راد  جميع  هي  لاأكراد  امئ�ية  الن�سبة   -  )***(
كرد�ستان فقط.
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149،000ام�شيحيون
117،000اليهود

40،000يزيديون و�شابئة و�شبك...الخ
306،000 امجموع
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–B– جدول 

ااإح�شاء ال�شكاي الر�شمي لعام 1957 (****)

الن�شبة امئوية اإى العددامكون
امجموع الكلي

6،057،49395.5ام�شلمون )عرب واأكراد وتركمان...الخ(
282،4674.5اأقليات غر ااإ�شام

6،339،960100جموع ال�شكان
3،258،73951.4ال�شيعة العرب
1،248،97219.7ال�شنة العرب

1،204،59219.0الكرد
345،1905.4الركمان (****)

282،4674.5اأقليات غر ااإ�شام 

العرب  ام�شلمون  ناق�شاً  ال�شكان  جموع   = الركمان  ال�شكان  عدد  ماحظة: 
ناق�شاً الكرد ناق�شاً اأقليات غر ااإ�شام

ااأقليات غر ااإ�شام هي:
العددامكون

206،206م�شيحين
4،906يهود

11،825امندائين )�شائبة(
55،885يزيدين
3،645اآخرون

العرب  ام�سلم�ن  ناق�سًا  ال�سكان  جم�ع   = الركمان  ال�سكان  عدد    -  )****(
ناق�سًا اأقليات غر الإ�سام.
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–C– جدول 

التقديرات ال�شكانية لعام 1990 و1995

الن�شبة امئوية اإى العددامكون
امجموع الكلي

1990

17،518،000جم�ع ال�سكان �سنة 1990
9،004،25251.4ال�سيعة العرب
3،451،04619.7ال�سنة العرب

3،328،42019.0الكرد
945،9725.4الركمان

788،3104.5اأقليات غر الإ�سام
100%17،518،000 امجموع

1995

20،363،000جم�ع ال�سكان �سنة 1995
10،466،58251.4ال�سيعة العرب
4،011،51119.7ال�سنة العرب

3،868،97019.0الكرد
1،099،6025.4الركمان

916،3334.5اأقليات غر الإ�سام
100%20،363،000 امجموع
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–D– جدول 

التقديرات ال�شكانية لعام 2000 وعام 2005

الن�شبة امئوية اإى العددامكون
امجموع الكلي

2000

23،801،000جم�ع ال�سكان �سنة 2000
12،233،71451.4ال�سيعة العرب
4،688،79719.7ال�سنة العرب

4،522،19019.0الكرد
1،285،2545،4الركمان

1،071،0454.5اأقليات غر الإ�سام
100%23،801،000 امجموع

2005

27،377،000جم�ع ال�سكان �سنة 2005
14،071،77851.4ال�سيعة العرب
5،393،26919.7ال�سنة العرب

5،201،63019.0الكرد
1،478،3585.4الركمان

1،231،9654.5اأقليات غر الإ�سام
100%27،801،000 امجموع
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–E– جدول 

التقديرات ال�شكانية لعام 2010 وعام 2015

الن�شبة امئوية اإى العددامكون
امجموع الكلي

2010

30،962،000جم�ع ال�سكان �سنة 2010
15،914،46851.4ال�سيعة العرب
6،099،51419.7ال�سنة العرب

5،882،78019.0الكرد
1،671،9485.4الركمان

1،393،2904.5اأقليات غر الإ�سام
100%30،962،000 امجموع

2015

35،767،000جم�ع ال�سكان �سنة 2015
18،384،23851.4ال�سيعة العرب
7،046،09919.7ال�سنة العرب

6،795،73019.0الكرد
1،931،4185.4الركمان

1،609،5154.5اأقليات غر الإ�سام
100%35،767،000 امجموع
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املحق رقم –2 –

 روؤ�شاء الوزارات العراقية 
من 1920 لغاية 9 ني�شان 2003

عدد مرات ا�شم الوزيرالت�شل�شل
اا�شتيزار

�سني2عبد الرحمن النقيب1.

�سني4عبد امح�سن ال�سعدون2.

ع�سكري�سني2جعفر الع�سكري3.

ع�سكري�سني2يا�سن الها�سمي4.

�سني3ت�فيق ال�س�يدي5.

�سني1ناجي ال�س�يدي6.

�سني8ن�ري ال�سعيد7.

�سني1ناجي �س�كت8.

�سني3ر�سيد عاي الكياي9.
ع�سكري�سني5جميل امدفعي10.
ع�سكري�سني3علي ج�دت الأي�بي11.
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عدد مرات ا�شم الوزيرالت�شل�شل
اا�شتيزار

�سني1حكمت �سامي �سليمان12.

ع�سكري�سني1طه الها�سمي13.

�سني1حمدي الباجة جي14.

�سني2اأر�سد العمري15.

�سيعي1�سالح جر16.

�سيعي1حمد ال�سدر17.

�سني1مزاحم الباجة جي18.

�سني1م�سطفى العمري19.

ع�سكري�سني1ن�ر الدين حم�د20.

�سيعي1د. فا�سل اجماي21.

�سيعي1عبد ال�هاب مرجان22.

�سني1اأحمد ختار بابان23.

ع�سكري�سني1عبد الكرم قا�سم24.

ع�سكري�سني 2اأحمد ح�سن البكر25.

ع�سكري�سني1عارف عبد الرزاق26.

�سني1عبد الرحمن البزاز27.

ع�سكري�سيعي1ناجي طالب28.

ع�سكري�سني1عبد الرحمن عارف29.

ع�سكري�سني1عبد الرزاق النايف30.
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عدد مرات ا�شم الوزيرالت�شل�شل
اا�شتيزار

�سني2�سدام ح�سن31.

�سيعي1د. �سعدون حمادي32.

�سيعي1حمد الزبيدي33.

�سني1اأحمد ح�سن ال�سامرائي34.

	•العهد املكي من 1920 – 14 م�ز 1958
نظام  �سق�ط  ي�م  لغاية   1958 م�ز   14 من  اجمه�ري  العهد  •	

ح�سن ي 9 ني�سان 2003

حليل اإح�شائي للملحق رقم – 2 –

1 – خال الفرة من 1920 ولغاية �سق�ط النظام املكي ي الرابع 
 – البالغة 453 �سهراً  الزمنية  – اأي خال امدة  ع�ر من م�ز 1958 
منهم   19 عراقية،  �سخ�سية   23 العراقية  ال�زارة  رئا�سة  على  تعاقب 

ينتم�ن اإى امك�ن ال�سني، واأربعة فقط من امك�ن ال�سيعي.
ال�زارة  رئا�سة  ال�سني  امك�ن  فيها  تراأ�ش  التي  الأ�سهر  2 – جم�ع 
خال العهد املكي بلغ 431 �سهراً من جم�ع 453 �سهراً )%95(. 
امك�ن  من  �سخ�سيات  فيها  ال���زارة  تراأ�ش  التي  الأ�سهر  جم�ع  اأما 

ال�سيعي فقد بلغ 22 �سهراً )5%( على النح� التالية:

• �سالح جر – ثمانية اأ�سهر 	
• حمد ال�سدر – خم�سة اأ�سهر	
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• د. فا�سل اجماي – �سبعة اأ�سهر	
• عبد ال�هاب مرجان – ثاثة اأ�سهر تقريبًا	

 1979 م�ز   17 ولغاية   1958 م�ز   14 من  الفرة  خال   – 3
ا�ستام �سدام ح�سن احكم  قبل  العهد اجمه�ري )ولكن  مثل  والتي 
من اأحمد ح�سن البكر(، اأي 190 )مائة وت�سعن( �سهراً، تعاقب على 
رئا�سة ال�زراء �سبعة اأ�سخا�ش جميعهم من امك�ن ال�سني با�ستثناء ال�سيد 
بعبارة  اأ�سهر.  ت�سعة  �س�ى  لل�زارة  رئا�سته  تدم  م  الذي  طالب  ناجي 
اأخرى 95% من هذه امدة الزمنية كان رئي�ش وزراء العراق من امك�ن 

ال�سني و5% من الفرة من امك�ن ال�سيعي.
نظام حكم  �سق�ط  ولغاية  الفرة من 17 م�ز 1979  4 – خال 
كان  �سهراً   279 يقارب  ما  اأي   ،2003 ني�سان   9 ي  ح�سن  �سدام 
�سدام ح�سن ه� احاكم امطلق. حيث كان رئي�سًا مجل�ش قيادة الث�رة، 
تراأ�ش  ق�سرة  فرة  با�ستثناء  ال�زراء  مجل�ش  ورئي�سًا  للجمه�رية  رئي�سًا 
ال�زارة فيها �سكليًا الدكت�ر �سعدون حمادي، حمد الزبيدي، واأحمد 
ح�سن ال�سامرائي دون اأن يك�ن لهم اأي دور ي اتخاذ القرارات اأو اأي 

�سلطة حقيقية.

اخا�شة
الزمنية منذ ا�ستقال العراق ولغاية 9 ني�سان 2003، والتي  الفرة 
بلغت 922 �سهراً كان رئي�ش ال�زراء من امك�ن ال�سني، با�ستثناء فرة 
22 �سهراً ي العهد املكي وت�سعة اأ�سهر ي العهد اجمه�ري هي فرة 
رئا�سة ناجي طالب لل�زارة العراقية، اأي ما جم�عه 31 �سهراً فقط من 

جم�ع 922 �سهراً، اأي بن�سبة %3.4.
التي كان رئي�سها حمد  الدكت�ر �سعدون حمادي وتلك  اأما وزارة 



-459-

الزبيدي خال احكم امطلق ل�سدام ح�سين فا مكن اعتبارها رئا�سة 
وزارة حقيقية. كانت تلك ال�زارتن جرد ديك�ر ي ظروف �سعبة كان 

مر بها حكم �سدام ح�سن.
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املحق رقم –3 –
القيادات القطرية امتعاقبة حزب البعث ي العراق

اأ – القيادة القطرية ااأوى: اأيار – ماي�س/ 1953 )غر منتخبة( بعد 
تو�شيعها:

ن�سبة ال�سيعة %63. 1 �سيعي   ف�ؤاد الركابي – اأمن ال�ر  
ن�سبة ال�سنة %37. 2 �سيعي  �سم�ش الدين كاظم 
�سيعي. 3 حمد �سعيد الأ�س�د 
�سيعي. 4 جا�سم حمد العبا�سي 
�سيعي. 5 ح�سن معّلة 
�سني . 6 جعفر قا�سم حم�دي 
�سني. 7 فخري قدوري 
�سني. 8 في�سل حبيب اخيزران 

ب – القيادة القطرية الثانية التي م انتخابها ي اموؤمر القطري ااأول 
للحزب – كانون ااأول )دي�شمر 1955(: 

ن�سبة ال�سيعة %63. 1 �سيعي  ف�ؤاد الركابي – اأمن ال�ر 
ن�سبة ال�سنة %37. 2 �سيعي  �سم�ش الدين كاظم 
�سيعي. 3 ح�سن معّلة 
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�سيعي. 4 فاهم ال�سحاف 
�سيعي. 5 عبد اه الركابي 
�سني. 6 �سالح �سعبان 
�سني . 7 جعفر قا�سم حم�دي  
�سني. 8 علي �سالح ال�سعدي  

الثاي  القطري  اموؤمر  ي  انتخبت  التي  الثالثة  القطرية  القيادة  ج- 
للحزب – كانون ااأول – دي�شمر 1957:

ن�سبة ال�سيعة %63. 1 �سيعي  ف�ؤاد الركابي – اأمن ال�ر 
ن�سبة ال�سنة %37. 2 �سيعي  �سم�ش الدين كاظم  
�سيعي . 3 عبد اه الركابي 
�سيعي. 4 حازم ج�اد 
�سيعي. 5 �سعدون حمادي 
�سني. 6 علي �سالح ال�سعدي 
�سني. 7 خالد علي ال�سالح 
�سني. 8 كرم �سنتاف 

د – القيادة القطرية الثالثة بعد قيام ثورة 14 موز 1958:
ن�سبة ال�سيعة %56. 1 �سيعي  ف�ؤاد الركابي – اأمن ال�ر 
ن�سبة ال�سنة %44. 2 �سيعي  �سم�ش الدين كاظم 
�سيعي. 3 عبد اه الركابي 
�سيعي . 4 �سعدون حمادي  
�سيعي. 5 طالب �سبيب 
�سني. 6 خالد علي ال�سالح 
�سني. 7 كرم �سنتاف 
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�سني. 8 اأياد �سعيد ثابت 
�سني. 9 مدحت اإبراهيم جمعة 

ه� – القيادة القطرية حزب البعث يوم 8 �شباط 1963:
ن�سبة ال�سيعة %55. 1 علي �سالح ال�سعدي – اأمن ال�ر �سني 
ن�سبة ال�سنة %45. 2 �سني   حمدي عبد امجيد 
�سني. 3 كرم �سنتاف 
�سني. 4 في�سل حبيب اخيزران 
�سيعي. 5 حازم ج�اد 
�سيعي. 6 طالب �سبيب 
�سيعي . 7 ح�سن ال�سيخ را�سي 
�سيعي. 8 حميد خلخال 
�سيعي . 9 هاي الفكيكي 

و – القيادة القطرية حزب البعث يوم 17 موز 1968:
ن�سبة ال�سيعة �سفر. 1 �سني  اأحمد ح�سن البكر – اأمن ال�ر 
ن�سبة ال�سنة %100. 2 �سني  �سدام ح�سن – نائب اأمن ال�ر 
�سني. 3 �سالح مهدي عما�ش 
�سني. 4 عبد اخالق ال�سامرائي  
�سني. 5 عبد اه �سل�م ال�سامرائي 
�سني. 6 طه يا�سن احزراوي 
�سني. 7 عبد الكرم ال�سيخلي 
�سني. 8 الدكت�ر عزت م�سطفى 
�سني. 9 �ساح عمر العلي 
�سني. 10 مرت�سى احديثي )ع�س� م�سارك( 
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ز – القيادة القطرية حزب البعث كما ي اأيار )ماي�س( 1971:
ن�سبة ال�سيعة %7.7 �سني  اأحمد ح�سن البكر – اأمن ال�ر 
ن�سبة ال�سنة %92.3 �سني  �سدام ح�سن – نائب اأمن ال�ر 

�سني. 1 �سالح مهدي عما�ش 
�سني. 2 عبد الكرم ال�سيخلي 
�سني. 3 الدكت�ر عزت م�سطفى 
�سني. 4 عبد اخالق ال�سامرائي 
�سني. 5 عزت الدوري 
�سني. 6 طه يا�سن اجزراوي 
�سني . 7 �سمر عبد العزيز النجم 
�سني. 8 تايه عبد الكرم 
�سني. 9 حمد فا�سل 
�سني. 10 مرت�سى احديثي 
�سيعي. 11 نعيم حداد 

– القيادة القطرية امنتخبة ي اموؤمر القطري الثامن ي 8 كانون  ح 
الثاي )يناير( 1974:

ن�سبة ال�سيعة %30.8. 1 �سني  اأحمد ح�سن البكر – اأمن ال�ر  
ن�سبة ال�سنة %69.2. 2 �سني  �سدام ح�سن – نائب اأمر ال�ر 
�سني. 3 عزت الدوري 
�سني. 4 طه اجزراوي 
�سني. 5 عزت م�سطفى 
�سني. 6 حمد حج�ب 
�سني. 7 طاهر ت�فيق العاي 
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�سني . 8 عبد الفتاح اليا�سن 
�سني. 9 تايه عبد الكرم 
�سيعي. 10 نعيم حداد 
�سيعي. 11 عدنان احمداي 
�سيعي. 12 غام عبد اجليل 
�سيعي. 13 ح�سن العامري 

 21 اإى  ع�شويتها  تو�شيع  بعد  البعث  حزب  القطرية  القيادة   – ط 
ع�شواً ي عام 1977:

ن�سبة ال�سيعة %23.8. 1 �سني  اأحمد ح�سن البكر – اأمن ال�ر  
ن�سبة ال�سنة %76.2. 2 �سني  �سدام ح�سن – نائب اأمر ال�ر 
�سني. 3 عزت الدوري 
�سني. 4 طه اجزراوي 
�سني. 5 عزت م�سطفى 
�سني. 6 حمد حج�ب 
�سني. 7 طاهر ت�فيق العاي 
�سني . 8 عبد الفتاح اليا�سن 
�سني. 9 تايه عبد الكرم 
�سني. 10 عدنان خر اه 
�سني. 11 جعفر قا�سم حم�دي 
�سني. 12 �سعدون �ساكر 
�سني. 13 عبد اه فا�سل ال�سامرائي 
�سني. 14 حمد عاي�ش 
�سني. 15 حكمت العزاوي 
م�سيحي. 16 طارق عزيز 
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�سيعي. 17 فليح ح�سن اجا�سم 
�سيعي. 18 نعيم حداد 
�سيعي. 19 عدنان احمداي 
�سيعي. 20 غام عبد اجليل 
�سيعي . 21 ح�سن العامري 

ي – القيادة القطرية حزب البعث حتى يوم 9 ني�شان 2003:
ن�سبة ال�سيعة %19 �سني  �سدام ح�سن – اأمن ال�ر 

ن�سبة ال�سنة %76.2. 1 عزت الدوري – نائب اأمن ال�ر �سني 
ن�سبة ام�سيحين %4.8. 2 �سني  طه اجزراوي 
�سني. 3 علي ح�سن امجيد 
م�سيحي. 4 طارق عزيز 
�سيعي. 5 مزبان خ�ر هادي 
�سني. 6 لطيف ن�سيف جا�سم 
�سني. 7 ق�سي �سدام ح�سن 
�سنية. 8 هدى �سالح مهدي عما�ش 
�سني. 9 عبد الباقي عبد الكرم ال�سعدون 
�سني. 10 فا�سل اإبراهيم ام�سهداي 
�سني. 11 �سيف الدين ام�سهداي 
�سني. 12 �سمر عبد العزيز النجم 
�سيعي. 13 ر�سيد طحان كاظم 
�سني. 14 عكلة عبد �سفر 
�سني. 15 يحيى عبد اه العبيدي 
�سيعي. 16 ح�سن خ�ر اخفاجي 
�سني. 17 عادل عبد اه مهدي 
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�سيعي. 18 عزيز �سالح الن�مان 
�سني. 19 حمد زمام عبد الرزاق 
�سني. 20 غازي حمد العبيدي 

ماحظات عامة حول القيادة القطرية
القطرية . 1 القيادة  كانت   1968 عام  ولغاية   1966 عام  منذ 

حزب البعث م�سكلة ح�سب ما ورد ي الفقرة )و( اأعاه.
ي 2 ت�رين الثاي 1968 جرت انتخابات القيادة حيث ت��سع . 2

عزت  با�ستثناء  ال�سابقة  القيادة  وفازت  ع�س�اً،   11 اإى  العدد 
وعبد  الدوري  اأبراهيم  عزت  القيادة  اإى  �سعد  بينما  م�سطفى 

ال�هاب كرم ومرت�سى احديثي.
ت�ي عبد ال�هاب كرم بحادث �سيارة وبعد فرة اأعفي �ساح . 3

عمر العلي وعبد اه �سل�م ال�سامرائي.
ي عام 1970 قررت القيادة القطرية ت��سيع عدد اأع�سائها اإى . 4

13 ع�س�اً كما ه� مبن ي الفقرة )ز( اأعاه. ولكن بعد فرة 
القيادة خافه مع حماد  اأعفي �سمر النجم من ع�س�ية  ق�سرة 
جانب  اإى  البكر  ح�سن  اأحمد  ووق�ف  الدفاع  وزير  �سهاب 

حماد �سهاب، ابن بلدته تكريت.
اأعفي كل من �سالح مهدي عما�ش . 5 اأيل�ل من عام 1971  ي 

وعبد الكرم ال�سيخلي من ع�س�ية القيادة القطرية وجل�ش قيادة 
الث�رة وعينا �سفرين ي وزارة اخارجية.

بحجة . 6 بالإعدام  فا�سل  حمد  على  حكم   1973 م�ز   8 ي 
ا�سراكه فيما �سمي ي حينه م�ؤامرة ناظم كزار. وقد نفذ احكم 
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فيه بنف�ش الي�م. اأما عبد اخالق ال�سامرائي فقد حكم بالإعدام 
تنفيذ حكم  اأعيد  ثم  ام�ؤبد  ال�سجن  اإى  اأي�سًا ثم خف�ش احكم 

الإعدام فيه ي م�ز 1979.
ي 22 اآذار 1977 اأعفي عزت م�سطفى وفليح ح�سن اجا�سم . 7

عزت  عن  البعث.  حزب  من  وط��ردا  منا�سبهما  جميع  من 
فليح ح�سن  اأما  �سنتن.  مدة  ال�رقاط  مدينة  طبيبًا ي  م�سطفى 
وبعد  اأي�سًا.  �سنتن  مدة  تكريت  ي  معلمًا  عن  فقد  اجا�سم 
اأحد الأيام وه�  اإى مدينته دياى. وي  انتهاء امدة عاد اجا�سم 
ماأ خزان �سيارته بال�ق�د ي حطة التعبئة اأطلق عليه الر�سا�ش 

وفارق احياة ي احال وقيدت الق�سية �سد جه�ل!
�سفراً ي . 8 القيادة وعن  منا�سبه ي  احديثي من  اأعفي مرت�سى 

بغداد  اإى  ا�ستدعي   1980 عام  ي  ا�سبانيا.  ي  ثم  م��سك� 
للت�ساور ولكنه اأودع رهن العتقال. وينقل ي زميل له وجاره 
ي الزنزانة امجاورة لزنزانته باأنه كان يعذب اأ�سد العذاب ي�ميًا. 
وي ظهرة ي�م 1 حزيران 1980 د�ش له ال�سم ي وجبه غذائه 

حيث ت�ي بعد 12 �ساعة.
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املحق رقم –4 –
 امجل�س الوطني لقيادة الثورة

خال الفرة من 8 �شباط 1963 ولغاية 
18 ت�رين الثاي 1963

ن�سبة ال�سيعة 27.8%�سنيع�سكري1. ام�سر عبد ال�سام عارف
ن�سبة ال�سنة 72.2%�سنيع�سكري2. الزعيم اأحمد ح�سن البكر

ن�سبة الع�سكرين 55.6%�سنيع�سكري3. الفريق �سالح مهدي عما�ش
ن�سبة امدنين 44.4%�سنيع�سكري4. امقدم الركن عبد ال�ستار عبد اللطيف

�سنيع�سكري5. الل�اء الركن طاهر يحيى
�سنيع�سكري6. العقيد الركن عبد الكرم م�سطفى ن�رت

�سنيع�سكري7. الزعيم الركن عبد الغني الراوي
�سنيع�سكري8. العقيد الركن خالد مكن الها�سمي
�سنيع�سكري9. زعيم اج� الركن حردان التكريتي

�سنيع�سكري10. الرئي�ش الركن اأن�ر عبد القادر احديثي
�سنيمدي11. علي �سالح ال�سعدي
�سنيمدي12. حمدي عبد امجيد

�سنيمدي13. كرم �سنتاف
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�سيعيمدي14. حازم ج�اد
�سيعيمدي15. طالب �سبيب

�سيعيمدي16. ح�سن ال�سيخ را�سي
�سيعيمدي17. حميد خلخال
�سيعيمدي18. هاي الفكيكي

ماحظة: ا يوجد اأي �شيعي بن الع�شكرين ااأع�شاء.
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املحق رقم – 5 –
جل�س قيادة الثورة كما ي اأيار )مايو( 1971

ن�سبة ال�سيعة �سفر%�سنيع�سكري1. ام�سر اأحمد ح�سن البكر – الرئي�ش 
ن�سبة ال�سنة 100%�سنيمدي2. �سدام ح�سن التكريتي – نائب الرئي�ش

�سنيع�سكري3. الفريق الركن �سالح مهدي عما�ش
�سنيع�سكري4. الفريق حماد �سهاب التكريتي

�سنيع�سكري5. الفريق �سعدون غيدان
�سنيمدي6. عبد الكرم ال�سيخلي

�سنيمدي7. الدكت�ر عزت م�سطفى
�سنيمدي8. عبد اخالق ال�سامرائي

�سنيمدي9. عزت الدوري
�سنيمدي10. مرت�سى احديثي

�سنيع�سكري11. طه يا�سن اجزراوي

ماحظة: العقيد الركن �شفيق الدراجي – �شكرتر امجل�س 
               طاهر توفيق العاي – �شكرتر �شفيق الدراجي
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املحق رقم – 6 –
جل�س قيادة الثورة كما ي 8 ني�شان 2003

ن�سبة ال�سيعة %14.3. 1 �سني  �سدام ح�سن – الرئي�ش  
ن�سبة ال�سنة %71.4. 2 عزت الدوري – نائب الرئي�ش �سني 
ن�سبة ام�سيحين %14.3. 3 �سني  علي ح�سن امجيد  
�سني. 4 طه اجزراوي 
م�سيحي. 5 طارق عزيز 
�سيعي. 6 مزبان خ�ر هادي 
�سني كردي. 7 طه حي الدين معروف 
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امحلق – 7 –
جل�س الوزراء كما ي 14 اأيار )مار�س( 1972

ا�شم الوزيرالوزارة#

�سنيع�سكريام�سر اأحمد ح�سن البكررئي�ش جل�ش ال�زراء1.

�سنيع�سكريالفريق حماد �سهاب وزارة الدفاع2.

�سنيع�سكريالفريق �سعدون غيدانوزارة الداخلية3.

مرت�سى �سعيد عبد الباقي وزارة اخارجية4.
�سنيمدياحديثي

�سنيمدياأمن عبد الكرموزارة امالية5.

�سيعيمديح�سن حمد ر�سا ال�سايوزارة العدل6.

�سنيمدياأحمد عبد ال�ستار اج�اريوزارة الربية7.

وزارة التعليم العاي 8.
�سنيمديه�سام ال�ساويوالبحث العلمي

وزارة العمل وال�س�ؤون 9.
�سنيع�سكرياأن�ر عبد القادر احديثيالجتماعية

�سنيمديد. عزت م�سطفىوزارة ال�سحة10.

�سيعيمديحامد عل�ان اجب�ريوزارة الإعام11.

�سيعيمديد. ر�سيد حمد �سعيد الرفاعيوزارة الت�سالت12.
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�سني كرديمدينافذ جال ح�يزيوزارة الزراعة13.

وزارة الإ�ساح 14.
�سنيمديعزت اإبراهيم الدوريالزراعي

�سني كرديمديمكرم الطالبايوزارة الري15.

وزارة الأ�سغال 16.
�سني كرديمدين�ري �ساوي�شوالإ�سكان

�سيعيمديد. ج�اد ها�سموزارة التخطيط17.

�سنيمديحكمت العزاويوزارة القت�ساد18.

�سنيع�سكريطه اجزراويوزارة ال�سناعة19.

�سيعيمديد. �سعدون حماديوزارة النفط وامعادن20.

�سني كرديمدياإح�سان �سرزادوزارة البلديات21.

�سنيع�سكريعدنان اأي�ب �سريوزارة ال�سباب22.

�سني كرديمديحمد حم�دوزارة �س�ؤون ال�سمال23.

�سنيمديعبد اه اخ�سروزارة ال�حدة24.

�سنيع�سكريخالدي مكي الها�سميوزارة النقل25.

�سني كرديمدي�سالح الي��سفيوزارة الدولة26.

�سنيمديد. نزار الطبقجليوزارة الدولة27.

�سنيمديعامر عبد اهوزارة الدولة28.

• 	%17.9 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شيعي اإى امجموع  

• 	%82.1 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شني اإى امجموع  

• �شفر%	 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 

• 	%17.9 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شيعي اإى امجموع 
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• 	%60.7 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شني اإى امجموع 
• 	%21.4 ن�شبة الوزراء الكرد اإى امجموع 
• �شفر%	 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
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امحلق – 8 –
جل�س الوزراء ام�شكل موجب قرار جل�س 

احكم رقم 28 ي 31/8/2003

ا�شم الوزيرا�شم الوزارة#
�سيعيد. حيدر العباديوزارة الت�سالت1.
�سنية كرديةن�رين برواريوزارة الأ�سغال2.
�سيعيبيان باقر �س�لغوزارة الإعمار والإ�سكان3.
�سني كرديه��سيار زيباريوزارة اخارجية4.

ن�ري البدران/ �سمر وزارة الداخلية5.
�سنيال�سميدعي

�سنيكامل مبدر الكيايوزارة امالية6.

�سيعيد. مهدي احافظوزارة التخطيط7.

�سيعيد. اإبراهيم حمد بحر العل�موزارة النفط8.

�سيعيد. علي عبد الأمر عاويوزارة التجارة9.
�سيعيعبد الأمر رحيمة العب�دوزارة الزراعة10.
�سنيها�سم عبد الرحمن ال�سبليوزارة العدل11.
م�سيحيبهنام زيا ب�ل�شوزارة النقل12.
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�سنياأيهم ال�سامرائيوزارة الكهرباء13.

�سني كرديد. عبد اللطيف ر�سيدوزارة ام�ارد امائية14.

د. عاء الدين عبد ال�ساحب وزارة الربية15.
�سيعيالعل�ان

�سنيزياد عبد الرزاق حمد اأ�س�دوزارة التعليم العاي16.

�سنير�ساد مندان عمروزارة العل�م والتكن�ل�جيا17.

�سيعيد. خ�سر عبا�شوزارة ال�سحة18.

�سني كرديحمد ت�فيق رحيموزارة ال�سناعة19.

وزارة العمل وال�س�ؤون 20.
�سيعي�سامي عزارة امعج�نالجتماعية

�سيعيعلي فائق الغ�سبانوزارة ال�سباب21.

�سنيعبد البا�سط تركيوزارة حق�ق الإن�سان22.

�سيعيحمد جا�سم خ�سروزارة الهجرة وامهجرين23.

�سيعيمفيد حمد ج�اد اجزائريوزارة الثقافة24.

�سني كرديعبد الرحمن �سادق كرموزارة البيئة25.

• ن�شبة الوزراء من امكون ال�شيعي اإى امجموع  %48	
• 	%48 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شني اإى امجموع  
• 	%4 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
• 	%48 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شيعي اإى امجموع 
• 	%32 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شني اإى امجموع 
• 	%16 ن�شبة الوزراء الكرد اإى امجموع 
• 	%4 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
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امحلق – 9 –

وزارة د. اأياد عاوي ام�شكلة ي 1 حزيران 2004

ا�شم الوزيرالوزارة#
�سيعيد. اأياد عاوي رئي�ش ال�زراء1.
�سني كرديد. برهم �سالحنائب رئي�ش ال�زراء2.
�سيعيحازم ال�سعانوزارة الدفاع3.
�سني كرديه��سيار زيباريوزارة اخارجية4.
�سنيفاح ح�سن النقيبوزارة الداخلية5.
�سيعيثامر الغ�سبانوزارة النفط6.
�سيعيد. عادل عبد امهديوزارة امالية7.
�سيعيمالك دوهان اح�سنوزارة العدل8.
�سيعية�س��سن ال�ريفيوزارة الزراعة9.

�سيعيحمد علي احكيموزارة الت�سالت10.

�سيعيمفيد اجزائريوزارة الثقافة11.

م�سيحيةبا�سكال اأي�س� وردةوزارة الهجرة وامهجرين12.

�سيعي�سامي امظفروزارة الربية13.
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�سنياأيهم ال�سامرائيوزارة الكهرباء14.

�سيعيةم�سكاة م�ؤمنوزارة البيئة15.

د. عاء الدين عبد وزارة ال�سحة16.
�سيعيال�ساحب العل�ان

�سيعيد. طاهر البكاءوزارة التعليم العاي17.

عمر الفاروق وزارة الإعمار والإ�سكان18.
�سني الدمل�جي

�سني كرديبختيار اأمنوزارة حق�ق الإن�سان19.

�سنيحاجم اح�سنيوزارة ال�سناعة20.

وزارة العمل وال�س�ؤون 21.
�سنيةليلى عبد اللطيفالجتماعية

�سيعيد. مهدي احافظوزارة التخطيط22.

�سنية كرديةن�رين برواريوزارة الأ�سغال23.

�سنير�ساد مندان عمروزارة العل�م والتكن�ل�جيا24.

حمد م�سطفى وزارة التجارة25.
�سنياجب�ري

ل�ؤي حام �سلطان وزارة النقل26.
�سنيالعر�ش

د. عبد اللطيف وزارة ام�ارد امائية27.
�سني كردير�سيد

�سيعيعلي فائق الغ�سبانوزارة ال�سباب28.

�سنيةنرمن عثمانوزارة الدولة ل�س�ؤون امراأة29.
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وزارة الدولة ل�س�ؤون 30.
�سيعيوائل عبد اللطيفامحافظات

�سيعيقا�سم داودوزارة الدولة31.

�سنيعدنان اجنابيوزارة الدولة32.

�سني كرديمام� فرهام عثمانوزارة الدولة33.

• 	%48.5 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شيعي اإى امجموع  
• 	%48.5 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شني اإى امجموع  
• 	%3 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
• 	%48.5 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شيعي اإى امجموع 
• 	%30.5 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شني اإى امجموع 
• 	%18 ن�شبة الوزراء الكرد اإى امجموع 
• 	%3.0 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
• امجموع %100	
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امحلق – 10 –

وزارة الدكتور اإبراهيم اجعفري ام�شكلة ي اأيار 2005

ا�شم الوزيرالوزارة#
�سيعيد. اإبراهيم اجعفريرئي�ش ال�زراء1.

د. اأحمد عبد الهادي نائب رئي�ش ال�زراء2.
�سيعياجلبي

�سنية كرديةروز ن�ري �ساوي�شنائب رئي�ش ال�زراء3.

�سنيعبد مطلك اجب�رينائب رئي�ش ال�زراء4.

�سني�سعدون الدليميوزارة الدفاع5.

�سيعيبيان جر الزبيديوزارة الداخلية 6.

�سني كرديه��سيار زيباريوزارة اخارجية7.

�سيعيد. اإبراهيم حمد بحر العل�موزارة النفط8.

�سيعيعبد امطلب حمد عليوزارة ال�سحة9.
�سيعيعلي البهاديوزارة الزراعة10.
�سنية كرديةج�ان ف�ؤاد مع�س�م وزارة الت�سالت11.
�سنين�ري فرحان الراويوزارة الثقافة12.
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�سيعيعبد الفاح ح�سن ال�س�دايوزارة الربية13.

�سيعيد. �سامي امظفروزارة التعليم العاي14.

�سيعيح�سن �سا�شوزارة الكهرباء15.

�سنياأ�سامة النجيفيوزارة ال�سناعة16.

�سيعيعبد اح�سن �سندلوزارة العدل17.

�سني كرديد. برهم �سالحوزارة التخطيط18.

�سيعيد. علي عبد الأمر عاويوزارة امالية19.

�سيعي�سام امالكيوزارة النقل20.

�سني كرديد. عبد اللطيف ر�سيدوزارة ام�ارد امائية21.

�سيعيطالب عزيز زينيوزارة ال�سباب22.

�سني تركمايجا�سم حمد جعفروزارة الإعمار والإ�سكان23.

وزارة العمل وال�س�ؤون 24.
�سني كردياإدري�ش هاديالجتماعية

�سنية كرديةن�رين برواريوزارة الأ�سغال25.

م�سيحيةبا�سمة ي��سف بطر�شوزارة العل�م والتكن�ل�جيا26.

�سني كرديعبد البا�سط كرم م�ل�دوزارة التجارة27.

�سيعيها�سم الها�سميوزارة ال�سياحة والآثار28.

�سنية كرديةنرمن عثمانوزارة البيئة29.

�سنية كرديةنرمن عثمان )بال�كالة(وزارة حق�ق الإن�سان30.

�سيعية كردية�سهيلة عبد جعفروزارة الهجرة وامهجرين31.

�سيعيعبد الكرم العنزيوزارة الأمن الق�مي32.
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وزارة الدولة ل�س�ؤون 33.
�سيعيعاء حبيب كاظم ال�سايامجتمع امدي

وزارة الدولة ل�س�ؤون 34.
�سيعي�سفاء الدين ال�سايجل�ش الن�اب

وزارة الدولة ل�س�ؤون 35.
�سني�سعد نايف م�سحن احردانامحافظات

�سنيةاأزهار عبد الكرم ال�سيخليوزارة الدولة ل�س�ؤون امراأة36.

• 	%50 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شيعي اإى امجموع  
• 	%47.2 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شني اإى امجموع  
• 	%2.8 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
• 	%47.2 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شيعي اإى امجموع 
• 	%19.4 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شني اإى امجموع 
• 	%30.6 ن�شبة الوزراء الكرد اإى امجموع 
• 	%2.8 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
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امحلق – 11 –

وزارة نوري امالكي ااأوى 2006 – 2010 

ا�شم الوزيرالوزارة#
�سيعين�ري امالكيرئي�ش ال�زراء1.
�سني كرديد. برهم �سالحنائب رئي�ش ال�زراء2.
�سني�سام الزوبعينائب رئي�ش ال�زراء3.
�سيعيج�اد الب�ليوزارة الداخلية4.
�سيعيد. ح�سن ال�سهر�ستايوزارة النفط5.
�سنيعبد القادر العبيديوزارة الدفاع6.
�سني كرديه��سيار زيباريوزارة اخارجية7.
�سيعيباقر جر الزبيديوزارة امالية8.
�سنيها�سم ال�سبليوزارة العدل9.

�سنيعلي بابانوزارة التخطيط10.

�سيعيكرم وحيدوزارة الكهرباء11.

�سيعيعلي ال�سمريوزارة ال�سحة12.

�سيعيخ�سر اخزاعيوزارة الربية13.
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�سنيعبد ذياب العجيليوزارة التعليم العاي14.

�سيعيعبد الفاح ال�س�دايوزارة التجارة15.

�سنييعرب ناظم العب�ديوزارة الزراعة16.

�سني كرديف�زي حريريوزارة ال�سناعة17.

�سيعيكرم مهدي �سالحوزارة النقل18.

�سيعيحمد ت�فق عاويوزارة الت�سالت19.

�سنية كرديةبيان دزة ئيوزارة الإ�سكان والإعمار20.

�سيعيريا�ش غريبوزارة البلديات21.

�سني كرديد. لطيف ر�سيدوزارة ام�ار امائية 22.

وزارة العمل وال�س�ؤون 23.
�سيعيحم�د حمد ج�اد الرا�سيالجتماعية

�سنيرائد فهمي جاهدوزارة العل�م والتكن�ل�جيا24.

�سنية كرديةنرمن عثمانوزارة البيئة25.

�سيعيجا�سم حمد جعفروزارة ال�سباب26.

اأ�سعد كمال حمد وزارة الثقافة27.
�سنيالها�سمي

م�سيحيةوجدان ميخائيلوزارة حق�ق الإن�سان28.

�سني كرديعبد ال�سمد رحمن �سلطانوزارة الهجرة وامهجرين29.

�سيعيد. ل�اء �سمي�سموزارة ال�سياحة والآثار30.

 وزارة الدولة ل�س�ؤون 31.
د. برهم �سالح )بال�كالة(الأمن ال�طني
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وزارة الدولة ل�س�ؤون 32.
�سيعيعادل الأ�سديامجتمع امدي

وزارة الدولة لل�س�ؤون 33.
�سنيد. رافع العي�ساوياخارجية

وزارة الدولة ل�س�ؤون 34.
�سني�سعد طاهر الها�سميامحافظات

وزارة الدولة ل�س�ؤون 35.
�سيعي�سفاء الدين ال�سايجل�ش الن�اب

�سنيةفاتن عبد الرحمن حم�دوزارة الدولة ل�س�ؤون امراأة36.

وزارة الدولة ل�س�ؤون 37.
�سيعياأكرم احكيماح�ار ال�طني

�سيعيحمد عبا�ش العريبيوزارة الدولة38.

�سنيعلي حمد اأحمدوزارة الدولة39.

�سيعيح�سن ال�ساريوزارة الدولة40.

• ن�شبة الوزراء من امكون ال�شيعي اإى امجموع  %48.7	
• 	%48.7 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شني اإى امجموع  
• 	%2.6 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
• 	%48.7 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شيعي اإى امجموع 
• 	%30.8 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شني اإى امجموع 
• 	% 17.9 ن�شبة الوزراء الكرد اإى امجموع 
• 	%2.6 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
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امحلق – 12 –
 وزارة نوري امالكي الثانية

22 دي�شمر 2010 لغاية 8 �شبتمر 2014

ا�شم الوزيرالوزارة#
�سيعين�ري امالكيرئي�ش ال�زراء1.

د. ح�سن ال�سهر�ستاي نائب رئي�ش ال�زراء2.
�سيعي)ل�س�ؤون الطاقة(

د. �سالح امطلك )ل�س�ؤون نائب رئي�ش ال�زراء3.
�سنياخدمات(

�سني كرديروز ن�ري �ساوي�شنائب رئي�ش ال�زراء4.

�سني�سعدون الدليمي )بال�كالة(وزارة الدفاع5.

�سيعين�ري امالكي )بال�كالة(وزارة الداخلية6.

�سنيرافع العي�ساويوزارة امالية7.

�سني كرديه��سيار زيباريوزارة اخارجية8.

�سيعيعبد الكرم لعيبيوزارة النفط9.
�سنيعز الدين الدولةوزارة الزراعة10.
�سيعيحمد ت�فيق عاويوزارة الت�سالت11.
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وزارة الإعمار 12.
�سيعيحمد �ساحب الدراجيوالإ�سكان

�سني�سعدون الدليميوزارة الثقافة13.

�سني كرديديندار جمان �سفيقوزارة الهجرة وامهرجن14.

�سنيحمد ميموزارة الربية15.

�سنيرعد �سال العايوزارة الكهرباء16.

�سيعيعلي الأديبوزارة التعليم العاي17.

�سيعيح�سن ال�سمريوزارة العدل18.

�سني كرديخر اه ح�سن بابكروزارة التجارة19.

�سيعيهادي العامريوزارة النقل20.

�سنياأحمد نا�ر دي الكرب�يوزارة ال�سناعة21.

�سني كرديد. جيد حمد اأمنوزارة ال�سحة 22.

وزارة العمل وال�س�ؤون 23.
�سيعين�سار الربيعيالجتماعية

�سيعين�سار الربيعي )بال�كالة(وزارة التخطيط24.

وزارة العل�م 25.
�سنيد. عبد الكرم ال�سامرائيوالتكن�ل�جيا

�سيعيل�اء �سمي�سموزارة ال�سياحة والآثار26.

�سيعيمهند �سلمان ال�سعديوزارة ام�ارد امائية27.

�سيعيجا�سم حمد جعفروزارة ال�سباب28.

�سيعيعادل مه�در را�سيوزارة البلديات29.
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وزارة الدولة ل�س�ؤون 30.
�سيعيةابتهال كا�سد الزبيديامراأة

م�سيحي�رك�ن لزار �سلي�ةوزارة البيئة31.

�سيعيحمد �سياع ال�س�دايوزارة حق�ق الإن�سان32.

وزارة الدولة لل�س�ؤون 33.
�سنيعلي عبد اه ال�سجرياخارجية

�سيعيعلي الدباغ )الناطق الر�سمي(وزارة الدولة34.

وزارة الدولة ل�س�ؤون 35.
�سيعي�سفاء الدين ال�سايجل�ش الن�اب

وزارة الدولة ل�س�ؤون 36.
امحافظات

د. ط�رهان مظهر ح�سن 
�سنيامفتي

وزارة الدولة ل�س�ؤون 37.
الع�سائر

جمال عبد امهدي علي 
�سيعيالبطيخ

وزارة الدولة ل�س�ؤون 38.
)�ساغر(الأمن ال�طني

وزارة الدولة ل�س�ؤون 39.
�سنيدخيل قا�سم ح�س�نامجتمع امدي

وزارة الدولة ل�س�ؤون 40.
ام�ساحة ال�طنية

د. عامر ح�سان حا�س��ش 
�سنياخزاعي

�سيعي�سياء جم الأ�سديوزارة الدولة41.

�سيعيعبد امهدي امطريوزارة الدولة42.

�سيعيد. ب�رى ح�سن �سالحوزارة الدولة43.
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�سيعيةح�سن را�سي ال�ساريوزارة الدولة44.

�سيعييا�سن حمد اأحمدوزارة الدولة45.

�سني�ساح مزاحم اجب�ريوزارة الدولة46.

• ن�شبة الوزراء من امكون ال�شيعي اإى امجموع  %53.4	
• 	%44.3 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شني اإى امجموع  
• 	%2.3 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
• امجموع %100	

• 	%53.4 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شيعي اإى امجموع 
• 	%32.7 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شني اإى امجموع 
• 	%11.6 ن�شبة الوزراء الكرد اإى امجموع 
• 	%2.3 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
• امجموع %100	
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امحلق – 13 –
 وزارة الدكتور حيدر العبادي

ام�شكلة ي اأيلول )�شبتمر( 2014

ا�سم ال�زيرال�زارة#
�سيعيد. حيدر العباديرئي�ش ال�زراء1.
�سيعيبهاء الأعرجينائب رئي�ش ال�زراء2.
�سني كرديروز ن�ري �ساوي�شنائب رئي�ش ال�زراء3.
�سنيد. �سالح امطلكنائب رئي�ش ال�زراء4.
�سنيخالد متعب العبيديوزارة الدفاع5.
�سيعيحمد �سام الغبانوزارة الداخلية6.

د. اإبراهيم الأ�سيقر وزارة اخارجية7.
�سيعياجعفري

د. �سلمان علي ح�سن وزارة التخطيط8.
�سنياجميلي

�سني كرديه��سيار زيباريوزارة امالية9.
�سيعيعادل عبد امهديوزارة النفط10.
�سيعيد. ح�سن ال�سهر�ستايوزارة التعليم العاي11.
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�سنيقا�سم حمد عبد الفهداويوزارة الكهرباء12.

�سني كرديما�ش حمد عبد الكرموزارة التجارة13.

�سيعيباقر جر الزبيديوزارة النقل14.

�سيعيةد. عديلة حم�د العب�ديوزارة ال�سحة15.

د. حمد اإقبال عمر وزارة الربية16.
�سنيال�سيدي

�سنيفاح ح�سن زيدان اللهيبيوزارة الزراعة17.

ح�سن ع�سف�ر لفتة وزارة ام�ارد امائية18.
�سيعيال�سمري

�سنيعبد الكرم ي�ن�ش عيانوزارة البلديات19.

�سنيحمد �ساحب الدراجيوزارة ال�سناعة20.

�سيعيعبد اح�سن عبطانوزارة ال�سباب21.

�سيعيطارق اخيكايوزارة الإعمار والإ�سكان22.

�سيعيح�سن كاظم ح�سن الرا�سدوزارة الت�سالت23.

د. حيدر ناطق جا�سم وزارة العدل24.
�سيعيالزاملي

م�سيحيفار�ش ي��سف جج�وزارة العل�م والتكن�ل�جيا25.

وزارة العمل وال�س�ؤون 26.
�سيعيحمد �سياع ال�س�دايالجتماعية

�سني كرديفرياد راوندوزيوزارة الثقافة27.

�سنيد. قتيبة اإبراهيم اجب�ريوزارة البيئة28.
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�سيعيحمد مهدي البياتيوزارة حق�ق الإن�سان29.

�سيعيعادل فهد ال�ر�سابوزارة ال�سياحة والآثار30.

وزارة �س�ؤون جل�ش الن�اب 31.
�سنياأحمد عبد اه عبد و�س�ؤون امحافظات

�سيعيجا�سم حمد حمد عليوزارة الهجرة وامهجرين32.

�سنية كرديةبيان ن�ريوزارة الدولة لل�س�ؤون امراأة33.

�سني�سلمان عبد اهوزارة الدولة34.

• 	%50 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شيعي اإى امجموع   
• 	%47 ن�شبة الوزراء من امكون ال�شني اإى امجموع  
• 	%3 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي اإى امجموع 
• امجموع %100	

• 	%50 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شيعي اإى امجموع 
• 	%32 ن�شبة الوزراء العرب من امكون ال�شني اإى امجموع 
• 	%15 ن�شبة الوزراء الكرد اإى امجموع 
• 	%3 ن�شبة الوزراء من امكون ام�شيحي 
• امجموع %100	
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ملحق ال�شور
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وزارة التخطيط. من الي�شار: عزت اإبراهيم، قحطان لطفي علي، �شدام 
ح�شن )ويظهر خلفه برزان التكريتي(، جواد ها�شم و�شاح ال�شيخلي

مي�شيل عفلق ي وزارة التخطيط: 
من الي�شار الدكتور الكياي، ح�شن العامري وجواد ها�شم
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�شدام ح�شن ي زيارة اإى اجهاز امركزي لاإح�شاء. ويظهر ي 
ال�شورة جواد ها�شم، قحطان لطفي على و�شباح مرزا مرافق �شدام

�شدام ح�شن ي اجهاز امركزي لاإح�شاء. وي ال�شورة جواد ها�شم، 
�شاح ال�شيخلي، قحطان لطفي على وعدد من موظفي اجهاز
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بعد العودة من ااختطاف اإى اإ�رائيل: مرت�شى �شعيد عبد الباقي )وزير 
اخارجية( ي�شتقبل جواد ها�شم ي مطار بغداد، وبدا على اليمن حامد 

حمادي وعلى الي�شار الدكتور عامر خياط وحميد يون�س

اأحمد ح�شن البكر يفتتح احا�شبة االكرونية ي وزارة التخطيط. من 
الي�شار: قحطان لطفي علي، جواد ها�شم و�شاح ال�شيخلي
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ي حدائق �شفارة الفاتيكان ببغداد: من الي�شار ه�شام ال�شاوي )وزير 
التعليم العاي(، ال�شفر البابوي وجواد ها�شم

 اجواهري ي حديث مع جواد ها�شم،
 �شباط/ فراير 1980 ي مدينة اأبو ظبي



-506-

زيارة كرباء والنجف. من الي�شار: �شادن الرو�شة احيدرية، جواد 
ها�شم، قحطان لطفي علي وحافظ كرباء

جواد ها�شم ووزير امالية الراجل الدكتور فوزي القي�شي
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زيارة كولبنكيان اإى وزارة التخطيط

منيف الرزاز )ااأمن العام ام�شاعد حزب البعث(، جواد ها�شم، الدكتور 
عبد الوهاب الكياي )ع�شو القيادة القومية( ي زيارة اإى وزارة التخطيط
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منيف الرزاز وجواد ها�شم

جواد ها�شم وديفيد روكفلر، واإى اليمن يقف مر قردار
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جواد ها�شم وديفيد روكفلر

ق�ر ااإليزيه ي باري�س. من الي�شار: �شفر العراق ي باري�س نعمة 
النعمة، طارق عزيز، جواد ها�شم، عزت اإبراهيم، مرت�شى �شعيد 

عبد الباقي، �شدام ح�شن، عزت م�شطفى، �شعدون حمادي، فخري 
قدوري، �شاذل طاقة، عدنان الق�شاب، عدنان احمداي وفا�شل اجلبي
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ق�ر ااإليزيه ي باري�س 1972. من الي�شار: جواد ها�شم، عزت اإبراهيم، 
مرت�شى �شعيد عبد الباقي، �شدام ح�شن، عزت م�شطفى و�شعدون حمادي

باري�س 1972، فندق كريون، وبدا ي ال�شورة من الي�شار: فالري جي�شكار 
دي�شتان )وزير امالية وااقت�شاد الفرن�شي(، �شدام ح�شن وجواد ها�شم
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من الي�شار: تقي الدين ال�شلح )رئي�س وزراء لبنان( وكورت فالدهام 
)ااأم العام لاأم امتحدة(، الدكتور حمد �شعيد العطار )رئي�س منظمة 

ااأكوا( وجواد ها�شم ي�شتدير نحو الكامرا

لندن 1968. من الي�شار: خالد مكي الها�شمي، جواد ها�شم، كاظم 
اخلف وطالب ح�شن ال�شبيب
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لندن 1968. من الي�شار: �شباح كجة جي، عبد الوهاب باباجان، 
�شفيق الدراجي، خالدي مكي الها�شمي، جواد ها�شم و�شفر العراق 

ي لندن كاظم اخلف

مطار بغداد 1972. بع�س اأع�شاء الوفد العراقي ي طريقهم مرافقة 
�شدام ح�شن ي اأول زيارة له اإى باري�س. من الي�شار: عزت م�شطفى، 

عزت اإبراهيم، �شعدون حمادي وجواد ها�شم
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زيارة الوفد الهندي اإى العراق للتوقيع على اأول �شفقة ا�شتراد النفط 
 D.P. Dhar العراقي اموؤم. ال�شورة ي مطعم فاروق، وظهر فيها من الي�شار

م�شت�شار رئي�شة وزراء الهند اأنديرا غاندي، جواد ها�شم وفخري قدوري
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باري�س 1986، مقهى ي ال�شانزليزيه. من الي�شار: �شفيق الدراجي، 
جواد ها�شم وخالد مكي الها�شمي

ااإ�شكندرية 1969، منزل جمال عبد النا�ر ي امعمورة. جمال عبد 
النا�ر، جواد ها�شم ووزير التخطيط ام�ري �شيد جاب اه
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ااإ�شكندرية 1969. عبد النا�ر، جواد ها�شم و�شيد جاب اه

 جواد ها�شم مع ال�شاذي القليبي
ااأمن العام ااأ�شبق جامعة الدولة العربية
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 جواد ها�شم وعلى نا�ر حمد 
)رئي�س جمهورية اليمن الدموقراطية ال�شابقة(

نيودلهي 1972. رئي�س جمهورية الهند لدى ا�شتقباله جواد ها�شم
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نائب رئي�س وزراء اأمانيا )الدموقراطية ال�شابقة( غرهارد �رودر 
جتمعاً مع جواد ها�شم ي وزارة التخطيط

ي حدائق �شفارة اأمانيا )الدموقراطية ال�شابقة( ي بغداد. عامر عبد 
اه، جواد ها�شم وغرهارد �رودر
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جواد ها�شم وغرهارد �رودر يوقعان اتفاقية التعاون بن العراق 
واأمانيا )الدموقراطية ال�شابقة( وت�شكيل جنة التخطيط ام�شركة
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